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ABRAHAMŮV KŘEST (Gn 17,1–27) 

Novosmluvní křest není starozákonní obřízka 
 

Dnes budeme mluvit o tom, jaký je vztah mezi křtem a obřízkou a 

ukážeme si, co jaký byl smysl obřízky ve Starém zákoně, potom se 

podíváme na to, jaký je smysl obřízky v Novém zákoně a nakonec si 

ukážeme vzájemný vztah mezi obřízkou a křtem. 
 

Další texty Písma – Římanům 2,25–29, ČEP: 
25Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je 
to, jako kdybys nebyl obřezán. 26Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává 

požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán? 27Ten, kdo není obřezán, ale 

plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a 

obřezaností zákon přestupuješ. 28Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá 

obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s 

obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály 

ne od lidí, nýbrž od Boha.  
 

Filipským 3,2–3, ČEP: 
2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 

‚rozřízku‘! 3Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme 

se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci.  
 

Koloským 2,11–14, ČEP: 
11V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova 

je odložením celého nevykoupeného těla. 12S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a 

spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 
13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k 

životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14Vymazal dlužní úpis, jehož 

ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.  
 

Titovi 3,5–7, ČEP: 
5On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého 

slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze 

Ducha svatého. 6Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho 

Spasitele, 7abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k 

němuž se upíná naše naděje. (Tt 3,5–7)  
 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč byla obřízka tak důležitá pro Židy? 

2. Proč někteří křesťané ze Židů chtěli, aby se obrácení pohané obřezávali? 

3. K čemu vede učení, že křest nahradil starozákonní obřízku? 
 

I. OBŘÍZKA VE STARÉM ZÁKONĚ 

 Na co měla ukazovat obřízka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 15,11; Lv 12,3; Jer 9,24–25; Lv 26,41–42; Dt 10,11–21; Jer 4,4; Dt 30,6 
 

II. OBŘÍZKA V NOVÉM ZÁKONĚ 

 Kdo je pravá obřízka podle učení Nového zákona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Ř 2,25–29; Jer 6,10; Fp 3,2–3; Ko 2,11–14; Ř 6,3–4; 1K 12,13; Ga 3,27;  



 

 

 

III. VZTAH MEZI OBŘÍZKOU A KŘTEM 

 Čím se obřízka liší od křtu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Tt 3,5–7; Jer 34,34; J 6,45; Ef 1,13–14; 1J 2,20; 2K 5,17; Ga 2,169–20; Mk 16,16; Mt 

28,19–20; Sk 2,38; Ga 5,6; Ga 6,15; Ef 4,22–24;  
 

  

 

 
   ACHÁT, ALABASTR, ALČA, ALKA, 

AMIL, ANTI, AVIA, BORD, BROK, 

BUNKRY, DEKY, EREB, ETÁŽ, EVKA, 

FIAT, FLOK, HRAD, HYENA, CHLÉV, 

KEŠU, KLOPA, KŠÍR, METANY, 

MUŠLE, NAKLADATELÉ, 

ODSTOUPENÍ, OKAP, OKOLÍ, OLŠE, 

OMASTA, RYTÍŘ, SKLADATEL, 

SMĚV, SPEDITÉR, ŠKUB, ŠPRT, 

ÚČTENKA, UREUS, VÁLY, 

VEGETARIÁN, VILA, VYRÁŽKA, 

ZOEA 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 6,1–2 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

Nepál: Napadení staršího, církev se stěhuje kvůli hinduistické opozici 

Místní církev se nedávno sešla na svém pronajatém pozemku, když ji vyrušil 

rozzlobený hinduista a přikazoval sboru, aby ukončil své křesťanské aktivity. Poté 

vytáhl ven jednoho ze starších a udeřil ho hrstí bláta do obličeje. Starší Purna 

Maharjan o incidentu informoval majitele pozemku, ale hinduista na něj tlačil, aby 

křesťanům nedovolil svůj pozemek využívat. Poté, co se do věci vložili vládní 

úředníci, hinduista požadoval, aby křesťané přišli v tichosti, pomodlili se a pak 

odešli. Řekl jim: "Nechceme je slyšet zpívat a modlit se. Pokud je uslyšíme zpívat, 

může se stát cokoli a my za to nejsme zodpovědní". Někteří věřící se nyní bojí chodit 

do sboru. Starší Purna a pastor sboru se rozhodli přestěhovat sbor z tohoto místa a 

nyní hledají pozemek. 

 

 

Závěrečná píseň: Tvoje jméno vyznávám 

Tvoje jméno vyznávám, rád ti zpívám svoji chválu,  

jsem tak vděčný, že tě znám,  jsem tak vděčný za tvou spásu.   
 

Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl  

z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. 

 
 
 

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými 

vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k 

Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 

Efezským 4,22–24      


