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Lekce 9

Křest Duchem svatým
Když mi bylo asi deset let, zúčastnil jsem se dětského tábora 

v Green Lane v Pennsylvanii, kde se nachází Východní Biblický 
Institut (nyní Křesťanská fakulta Valley Forge). Mé vzpomínky 
na duchovní atmosféru na táboře jsou živé – energický zpěv, váš-
nivá kázání a delší modlitební chvíle ve staromódní modlitební 
místnosti za pódiem. Žádný koberec, jen tvrdá dřevěná podlaha 
a vyřezávané dřevěné lavice. Jako mladý kluk jsem věděl o křtu 
v Duchu svatém. Můj pastor – táta – kázal o Duchu často. Moji 
učitelé z nedělní školy o tomto požehnání také vyučovali. Chtěl 
jsem tehdy získat tento slíbený dar víc než cokoliv jiného.

Jednou v noci jsem se po kázání dlouho a usilovně modlil. 
Bylo po půlnoci a stánek byl zavřený. Zatímco ostatní táborníci 
byli ve svých chatkách, můj poradce se za mě modlili, když jsem 
se snažil přijmout křest v Duchu svatém. Modlil jsem se tak dlou-
ho, že moje kolena byla bolavá a unavená. Pak jsem se převalil 
na záda a dál jsem volal k Bohu. Tak zoufale jsem chtěl být napl-
něn Duchem svatým, že jsem začal kopat nohama jako přeborník 
v plavání naznak.

Směju se při pomyšlení, co si ten poradce musel myslet. Poté, 
co mě pár minut nechal, se mě zeptal, proč to dělám. „Abych 
mohl být naplněn Duchem svatým,“ odpověděl jsem. Nedlouho 
předtím jsem byl jednou v neděli večer před oltářem v naší církvi 
ve Windsoru v Pennsylvanii, kde jsem viděl u oltáře muže leží-
cího na zádech, jak se modlí v jiných jazycích a kope nohama. 
Představoval jsem si, že když i já budu kopat nohama dostatečně 
usilovně a dlouho, budu naplněn Duchem a mluvit v jazycích. 
Poradce byl moudrý. Citlivě mi pověděl, že bych mohl přestat 
kopat nohama a uvolnit se. Připomněl mi, že Ježíš by mě naplnil 
Duchem svatým, pokud bych se mu prostě podvolil.
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Zavřel jsem oči, zhluboka se nadechl, zvedl ruce k nebi a chvá-
lil Ježíše. Téměř okamžitě mě Ježíš pokřtil v Duchu svatém a já 
jsem začal mluvit v jazycích. Jaká radost to pro mě byla žít z moci 
a moudrosti Ducha! Každý Kristův učedník může přijímat požeh-
nání křtu v Duchu svatém. Je to Boží zaslíbení pro každého z nás 
(Skutky 2,38–39).

OSNOVA
Identita Ducha svatého
Křest v Duchu svatém
Odkazy ve Starém a Novém zákoně na křest Duchem
Den Letnic
Základní rozdíly
Jak přijmout křest v Duchu svatém
Počáteční fyzický důkaz

CÍLE
1. Popsat, kdo je Duch svatý a co dělá.
2. Vysvětlit, co je křest v Duchu svatém.
3. Najít odkazy na křest v Duchu svatém ve Starém a Novém 

zákoně.
4. Shrnout, co se stalo v den Letnic podle záznamu ve Skut-

cích 2.
5. Identifikovat podstatné rozdíly mezi spasením a křtem v Du-

chu svatém a mezi křtem vodou a křtem v Duchu.
6. Vysvětlit, jak přijmout křest v Duchu svatém.
7. Vyložit důležitost mluvení v jazycích.

Identita Ducha svatého
Cíl 1: Popsat, kdo je Duch svatý a co dělá.

Velmi stručně bych chtěl zopakovat něco z toho, co bylo pro-
bráno v 8. lekci tohoto učednického kurzu. Duch svatý je tře-
tí osobou Boha. Je svatý, což znamená, že je čistý a oddělený 
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od hříchu. Je to Duch. Hebrejský výraz pro „ducha“ je ruach 
(Ezechiel 37,1) řecky je to pneuma (Skutky 1,8). Obojí znamená 
„dech“ nebo „vítr“. Duch svatý je tedy dech nebo vítr toho, kdo 
je oddělený.

Duch svatý je Bůh
Duch svatý je Bůh (Skutky 5,3–4; 1. Korintským 3, 16). Jsou 

mu připisovány božské atributy: dává život (Římanům 8,2), zná 
pravdu (Jan 16,13), dokonale miluje (Římanům 15,30), je svatý 
(Efezským 4,30), je věčný (Židům 9,14) a všudypřítomný (Žalm 
139,7). Duch svatý dělá skutky Boží. Tvoří (Genesis 1,2), vyhání 
démony (Matouš 12,28), usvědčuje z hříchu (Jan 16,8), obnovuje 
(Jan 3,8) a křísí (Římanům 8,11).

Duch svatý má osobnost
Boží učedníci vždy nezobrazovali Duchu svatého jako osobu. 

Například starověké židovské pojetí ještě chápalo Božího Ducha 
jako mocnou neosobní sílu (McGee a Burgess 1988, s. 801). Avšak 
Nový zákon jasně učí, že Duch svatý je božská osoba s vlast-
nostmi osobnosti. Má mysl, inteligenci, poznání (Římanům 8,27; 
1. Korintským 2, 11) a vůli (Skutky 16,6–7). Mluví (Skutky 8,29; 
11,12), miluje (Římanům 15,30), může být zarmoucený, lze se mu 
rouhat, urážet ho nebo pobouřit (Matouš 12,31; Efezským 4,30; 
Židům 10,29). Žádná neosobní síla, jako je elektřina, blesk, voda 
nebo vítr, nemohou projevit takové emoce. Žádná z těchto neo-
sobních sil nemá znalosti a vůli. Kromě toho je Duch svatý jako 
osoba uveden v mužském rodě. Jan píše: „Jakmile však přijde on, 
Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“ (Jan 16,13)
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Dílo Ducha svatého

Duch svatý usvědčuje z hříchu a vytváří duchovní život
Duch svatý nám zjevuje, co pro nás Ježíš vykonal (Jan 16,15). 

Usvědčuje nás z hříchu, Kristovy spravedlnosti a Božího soudu 
nad Satanem (Jan 16,8–11; 1. Janův 3,8). Duch svatý v nás také 
produkuje duchovní život (Římanům 8,1–2). Než jsme přijali 
Krista, byli jsme mrtví v hříchu. Avšak když jsme byli spaseni, 
Duch svatý nás ujišťuje, že jsme synové Boží (Římanům 8,16).

Duch svatý také přináší ovoce spravedlnosti v životě věřících 
(Galatským 5,22–23). Ovoce Ducha nemůže být dosaženo vlast-
ním úsilím, ale když necháme Ducha, který v nás přebývá, převzít 
kontrolu a tvořit v našich životech své ovoce, tak poroste.

Duch svatý nás činí svatými
Duch svatý nám dává moc nad naší lidskou, tělesnou podsta-

tou (Galatským 5,16; Římanům 8,13). Každý Kristův učedník 
musí bojovat bitvu mezi naší duchovní povahou a naší lidskou, 
tělesnou povahou.

Když bylo našemu prostřednímu synovi Jonatanovi devět, ulo-
žil jsem ho jednou večer do postele. Po modlitbě Jonatan řekl: 
„V mojí puse probíhá válka.“

„Co myslíš tou, ‚válkou‘?“ zeptal jsem se.
„Je to válka mezi mým kašlem a sirupem proti kašli.“
„Kdo tu válku vyhrává?“ naléhal jsem.
„Právě teď vyhrává kašel, ale nakonec vyhraje sirup proti kaš-

li,“ odpověděl s jistotou.
Pak pokračoval: „Carman má písničku o bitvách. V té písničce 

zpívá, že můžeme některé z bitev prohrát, ale jdeme vyhrát válku. 
Kašel může vyhrát některé z bitev, ale sirup proti kašli vyhraje 
tuhle válku.“

To byla chvíle pro vyučování – možnost sdílet s Jonatanem 
Pavlova slova z Římanům o boji, který probíhá v každém z nás, 
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o válce mezi tělem a duchem. Je pravda, že když se poddáme 
Duchu, jsme osvobozeni od zákona hříchu a smrti.

Duch svatý nám pomáhá se modlit
Duch také pomáhá se modlit (Římanům 8,26). Fred Cottriel, 

bývalý misionář, pastor a dozorce jihokalifornské oblasti Assem-
blies of God, zažil zázrak, protože Duch svatý vyzval jednu ženu, 
aby se modlila. Vyprávěl následující příběh:

„Jednou během druhé světové války, když byl sníh, jsem ne-
spal v opravdové posteli už celé měsíce. Byl jsem unavený z toho, 
že jsem byl unavený; a byl jsem unavený z toho, že jsem měl 
strach. Byl jsem mokrý a prochladlý. Byl jsem vyčerpaný ze ztrá-
ty kamarádů. Potřebovali jsme si udělat krátkou přestávku. Moji 
muži a já jsme se ubytovali v jednom z neobydlených domů.

Dům, který jsem vybral, měl krb. Rozdělal jsem oheň, seděl 
na pohovce a usnul jsem. Zdálo se mi, že jsem byl zraněn. Probu-
dil jsem se ze snu kvůli rozkazu, abychom doručili nějaké miny 
pěší jednotce, která potřebuje pomoc. Výbušniny byly umístě-
ny na můj tank a s jednotkou jsme uskutečnili průlom. Zatímco 
jsme předávali miny, nepřítel začal ostřelovat naše pozice. Byl 
jsem zraněn. Miny byly zasaženy, ale jako zázrakem nevybuchly. 
Když jsem tento příběh vyprávěl po válce v církvi, jedna žena se 
mě zeptala: ‚Co to bylo za den?‘

Když jsem jí to pověděl, řekla: ‚Povím ti zbytek příběhu.‘ Pán 
ji tehdy probudil a ona jasně viděla mou tvář. Duch jí přikázal, 
aby se za mě přimlouvala. Její modlitba mi zachránila život. Díky 
Bohu za její poslušnost a moc modlitby.“ (Pentecostal Evangel)

Duch svatý radí a posiluje kvůli službě
Duch svatý nám pouze neradí v Kristově pravdě (Jan 14,16–

17; 16,12–13), ale také nás posiluje a vybavuje pro věrnou služ-
bu (Lukáš 24,49; Skutky 1,8.4.31). Snaha sloužit Bohu bez moci 
Ducha svatého je marná.
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Křest v Duchu svatém
Cíl 2: Vysvětlit, co je křest v Duchu svatém.

Křest v Duchu svatém je duchovní zážitek, ke kterému poprvé 
došlo v Jeruzalémě deset dnů po nanebevstoupení Ježíše Krista. 
Tato událost je živě popsána ve Skutcích 2,1–4. Celkem 120 křes-
ťanů bylo naplněno Duchem a začali mluvit v jazycích, když je 
k tomu Duch zmocnil. Ostatní nadpřirozené projevy zahrnovaly 
zvuk vichřice, naplňující celý dům, kde se shromáždili, a něco 
jako ohnivé jazyky, které spočinuly na každém z přítomných.

Tento křest, který se liší od spasení a navazuje na něj, je k dis-
pozici všem Kristovým učedníkům. McGee a Burgess (1988) to 
popisují takto: „Tento křest znamená úplné ponoření do skuteč-
nosti Ducha svatého tak, že ten, kdo je takto pokřtěný, má živý 
dojem přítomnosti a moci Ducha.“ (s. 41)

Podívejme se nyní podrobněji na terminologii v Novém záko-
ně, která odkazuje na křest v Duchu svatém. Různé výrazy nám 
dávají jasnější představu o tom, co Bůh dělá, když věřící zažívají 
tuto úžasnou událost.

Být pokřtěn Duchem svatým (v Duchu svatém)
Křesťané, kteří jsou pokřtění v Duchu svatém, se náhle po-

noří do přítomnosti Božího Ducha svěžím a novým způsobem 
(Skutky 1,4–5; 11,16). Podle zkušeností je vidět, že Duch, který 
přebývá v každém opravdovém věřícím, v něm žije a ovlivňuje 
ho mocnějším způsobem.

Vylití Ducha
Možná jste někdy stáli venku během lijáku. Déšť vám brzy 

promáčel vlasy, oblečení a boty. V některých ohledech je vylití 
Ducha svatého přirovnáno ke skutečnému dešti. I když nemůže-
me Ducha svatého fyzicky vidět, když je na nás vylit, jeho účinky 
jsou nezaměnitelné (Skutky 2,17–18; 2,33; 10,45–46).
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Naplněn Duchem svatým
Být naplněn Duchem nenaznačuje, že někdo má více Ducha 

než někdo jiný. Spíše je to tak, že Duch, který je plně přítomen, 
o sobě dává jasně vědět tomu, v kom přebývá. Je možné se na to 
dívat ještě jinak: když je Kristův učedník pokřtěn v Duchu sva-
tém, tak je Duch, který v něm přebývá, uvolněn, aby dotyčného 
úplně zaplnil (Jan 7,37–39; Skutky 2,4, 9,17).

Duch svatý sestupuje na jednotlivce
Nový zákon také mluví o Duchu svatém, který sestupuje na 

jednotlivce a naplňuje je. Ježíš například řekl: „Ale dostanete moc 
Ducha svatého, který na vás sestoupí.“ (Skutky 1,8) Tento termín 
popisuje náhlost, s níž Duch často sestupuje do lidských srdcí. 
Jiné odkazy na tento pojem lze nalézt ve Skutcích 10,44 a 19,6.

Dar Ducha svatého
Ze zkušeností víme, že o křtu v Duchu svatém se také mluví 

jako o „daru Ducha svatého“ (Skutky 2,38). Slovo „dar“ zname-
ná, že křest v Duchu svatém nelze získat odměnou za následování 
Krista nebo díky dosažení určité úrovně duchovnosti. Stejně jako 
spasení je i křest v Duchu svatém dar nebo požehnání. Nemůže-
me ho získat ani si ho něčím zasloužit.

Je také důležité si uvědomit, že „dar Ducha svatého“ se liší od 
„darů Ducha svatého“ (1. Korintským 12,4–11). Zatímco dar Du-
cha svatého popisuje počáteční naplnění Duchem v životě věřící-
ho, dary Ducha svatého jsou Bohem dané schopnosti a dovednos-
ti, které umožňují Kristovým učedníkům, aby sloužili druhým.

Zaslíbení Ducha svatého
Petr řekl hledajícím v den Letnic: „Neboť to zaslíbení platí 

vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 
Bůh.“ (Skutky 2,39) Slovo „zaslíbení“ (řecky epangelia) zname-
ná „dar milostivě ohlášený a věnovaný“. Zaslíbení je prohlášení 
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o nějaké výhodě, která má být udělena. Jakým přínosem je křest 
v Duchu svatém!

Pro některé lidi jsou zaslíbení jako křupavý povrch koláče 
– lehce se udělá a snadno se zlomí. Ovšem s Bohem to takhle není! 
Bůh, který „pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého 
služebníka“ (Žalm 105,42), je tentýž Bůh, který ctí své sliby vůči 
nám. Pavel to potvrzuje: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich 
jen je, bylo v něm řečeno ‚Ano‘.“ (2. Korintským 1,20)

Tento křest v Duchu svatém je zaslíbením každému věřícímu: 
mladým, starým, mužům, ženám, bohatým, chudým, vzdělaným, 
nevzdělaným, ženatým, svobodným, nově uvěřivším nebo zralým 
ve víře. Tento dar je pro všechny. V celém Novém zákoně jsme 
si všimli, že na tento křest v Duchu svatém se odkazuje různě. 
Přesto jde o totožné požehnání – totální ponoření do osoby, pří-
tomnosti a moci Ducha svatého. 

Odkazy ve Starém a Novém zákoně na křest Duchem
Cíl 3: Najít odkazy na křest v Duchu svatém ve Starém a No-

vém zákoně.

Prorok Jóel
Starozákonní prorok Jóel, který psal podle toho, jak jej Duch 

inspiroval, zaznamenal toto požehnání: „Potom se stane: Vyleji 
svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou pro-
rokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká 
vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého 
ducha.“ (Jóel 3,1–2) Když Petr vysvětloval tento neobvyklý du-
chovní jev v den Letnic, řekl Židům (svým krajanům):

„Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí… Ale děje se, co 
bylo řečeno ústy proroka Jóele: ‚A stane se v posledních dnech, 
praví Bůh, že sešlu svého Ducha na všechny lidi, vaši synové 
a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci 
budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky 
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a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou 
prorokovat.‘ “ (Skutky 2,15–18)

Jan Křtitel
Jan Křtitel také slíbil toto požehnání. V kázání u řeky Jordán 

tento Kristův předchůdce oznámil: „Já vás křtím vodou k pokání; 
ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já … on vás bude 
křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Matouš 3,11)

Ježíš Kristus
Před svým nanebevstoupením Ježíš zdůraznil, že Duch svatý 

bude vylit na jeho učedníky: „Hle, sesílám na vás, co slíbil můj 
Otec.“ (Lukáš 24,49) Zatímco po svém vzkříšení z mrtvých jedl 
se svými učedníky, vedl je k tomu, aby neopouštěli Jeruzalém: 
„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne sly-
šeli.“ (Skutky 1,4) Ježíš zopakoval svůj slib: „Ale dostanete moc 
Ducha svatého, který na vás sestoupí; a budete mi svědky.“ (Skut-
ky 1,8)

Apoštol Petr
Už dříve jsme si všimli, že Petr, který se z rybáře stal kaza-

telem, slíbil dar Ducha svatého velkému množství posluchačů 
(Skutky 2,38–39). To je velmi důležité! Máme čtyři jednotlivce 
– Jóela, Jana Křtitele, Ježíše Krista a apoštola Petra, kteří nazna-
čují, že křest v Duchu svatém je pro všechny křesťany. To zname-
ná, že i pro vás! Bůh nám dává víru věřit, přijímat a nárokovat si 
toto požehnání!

Osobní svědectví
Moje prababička, Adeline Sorbová, se na začátku 20. století 

přistěhovala z Itálie do Spojených států. Po svatbě s Anthonym 
pečovala o svých patnáct dětí. Nejstarší z nich byla moje babič-
ka Marie. Jakožto zbožní katolíci rodina Sorbových každý týden 
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zapřáhla koně do kočáru, aby se zúčastnila mše v New Castlu 
v Pennsylvanii. Jednoho dne kvůli předčasné smrti jedné přítel-
kyně v hořícím domě Adeline upřímně volala k Bohu – měla po-
chybnosti o vlastním věčném osudu. Když pár dní poté Adeline 
prala prádlo, byla pokřtěna v Duchu svatém. Byla naplněna ohro-
mující radostí a začala mluvit jazyky, které neznala.

Modlila se, aby věděla, co to bylo za zvláštní zážitek. Později 
jasně slyšela hlas: „Jdi tam, kde jsou blázniví lidé.“ Vzhledem 
k tomu, že byla úplně sama, když tu zprávu uslyšela, domnívala 
se, že s ní mluvil Bůh. Nikdy neslyšela o „bláznech“.

Při prodeji sýra a mléka po domech se ptala: „Nevíte, kde jsou 
‚blázni‘?“ Nikdo to nevěděl. Avšak jednoho dne si přišel na její 
farmu vyzvednout zelené fazole jeden přítel, který jí řekl: „Já ne-
vím, co hledáš, ale v Lyndelově ulici se v jednom domě schází 
skupina Italů. Zpívají a modlí se tak hlasitě, že jejich sousedé 
jim říkají blázni. Několikrát jsem tam sám zašel. Pokud chceš, 
vezmu tě tam.“ Adeline šla a její život se změnil. Během krátké 
doby uvěřili všichni členové její rodiny v Ježíše Krista jako svého 
osobního Spasitele.

Den Letnic
Cíl 4: Shrnout, co se stalo v den Letnic, podle záznamu ve 

Skutcích 2.

V den Letnic se na svátek Letnic v Jeruzalémě shromáždili 
Židé z celého světa. Tento svátek je poprvé zmíněn v Leviti-
ku 23,15–21. Byl to čas oslav, kdy Židé vykonávali každoroční 
pouť do Jeruzaléma. Svátek letnic – oslava sklizně – znamenal 
počátek doby, kdy lidé přinesli prvotiny své úrody jako oběť a dě-
kovali Bohu za jeho mnohá zaopatření a štědré žně. Řecký výraz 
pro letnice znamená „padesát“. Tento svátek se slavil padesát dnů 
po Velikonocích.

Shrňme si, co se stalo v den Letnic. V poslušnosti Ježíšovu 
příkazu 120 Kristových učedníků zůstalo v Jeruzalémě, aby se 
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modlili a čekali na Pána (Lukáš 24,49; Skutky 1,4–5). Nevědě-
li, co mají očekávat, až na to, že mají přijmout novou duchovní 
sílu. Částečný seznam přítomných je uveden u Lukáše a ve Skut-
cích 1,13–14.

Když se „všichni svorně a vytrvale modlili“ (Skutky 1,14), 
ozval se z nebe zvuk podobný vichřici (Skutky 2,2). Přesně v týž 
okamžik modlící se učedníci něco uviděli: „A ukázaly se jim ja-
koby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul je-
den.“ (v. 3) Okamžitě byli naplněni Duchem svatým a byli schop-
ni mluvit jazyky, které se nikdy neučili.

Tito nově zmocnění věřící opustili modlitební místnost a šli do 
ulic Jeruzaléma, zatímco stále chválili Boha v různých jazycích. 
Tisíce Židů z celého světa slyšeli palestinské Židy chválit Boha 
v jazycích, kterými dříve nemluvili, ale velmi dobře jim rozuměli 
ti, kdo je slyšeli „Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: Co to 
má znamenat?‘ “ (2,12) Avšak jiní se věřícím vysmívali v domně-
ní, že jsou opilí. Potom se shromáždil tisícový dav a Petr kázal 
a vysvětloval jim, že to, co tito Kristovi učedníci zažívají, je přes-
ně to, co prorok Jóel prorokoval stovky let předtím (2,14–21).

Petr použil tuto příležitost ke kázání o ukřižování a vzkříšení 
Ježíše Krista. V důsledku toho přijaly tisíce lidí jeho poselství 
a byli pokřtěni (2,41). V tento den se zrodila novozákonní církev. 
V současné době se Kristovi učedníci, kteří přijímají stejnou zku-
šenost, jakou zažili apoštolové v den Letnic, nazývají „letniční“.

Primární účel křtu v Duchu svatém – přijetí duchovní 
moci

Ježíš jasně učil o primárním účelu této mocné duchovní zku-
šenosti. „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí; 
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samaří a až 
na sám konec země.“ (Skutky 1,8)

Ježíš chce, aby celý svět věděl o jeho lásce a milosti, jeho spá-
se a odpuštění. S vědomím, že jsme často ustrašení, nám dal toto 
požehnání, které nás zmocňuje k tomu být jeho svědky. Křest 
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v Duchu svatém zmocnil a povzbudil věřící v prvním století. 
Apoštolové, kteří se při jeho zatčení a ukřižování báli aby nebyli 
spojováni s Ježíšem, se poté, co byli naplněni Duchem svatým, 
stali velmi odvážnými. Už se nestyděli být spojováni s Kristem, 
ale odvážně kázali o Kristu při každé příležitosti (Skutky 2–7).

Projevy duchovní moci
V důsledku tohoto duchovního zmocnění se tito Duchem napl-

nění věřící v prvním století těšili z mnoha pozitivních duchovních 
vedlejších produktů. Zde je přehled těchto požehnání:

Směle mluvili Boží slovo, svědčili o Ježíšově vzkříšení • 
(Skutky 3,12–16; 4,8–12; 4,31.33; 5,42).
Byli svědky zázraků uzdravení (Skutky 3,1–10; 5,12–16).• 
Měli nekonečnou radost uprostřed složitých okolností • 
(Skutky 5,41; 13,52).
Jejich modlitební život byl silný (Skutky 2,42; 3,1; 4,31; • 
12,5).

Základní rozdíly
Cíl 5: Identifikovat podstatné rozdíly mezi spásou a křtem 

v Duchu svatém a mezi křtem vodou a křtem v Duchu.

Spása a křest Duchem
Spasení je zázračný proces, kdy se z jednotlivců, kteří se roz-

hodli věřit v Ježíše Krista, stávají Boží děti (Římanům 10,9–10; 
Jan 1,12), přijímají odpuštění hříchů a dar věčného života. Křest 
v Duchu svatém je zázračný proces, při kterém jsou Kristovi 
učedníci ponořeni do Ducha svatého, což umožňuje Duchu svaté-
mu, aby byl uvolněn do životů věřících a skrze ně pak dál. Přes-
tože je pro věřící křest v Duchu nesmírně důležitý, není nutný pro 
vstup do nebe. Podstatný rozdíl mezi spásou a křtem Duchem je 
tedy v tom, že zatímco spása nám umožňuje vstoupit do osobního 
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vztahu s Bohem, křest v Duchu svatém nám dává sílu, abychom 
mohli žít Kristův život.

Duch svatý je plně přítomen v životě každého věřícího (1. Ko-
rintským 3,16; Římanům 8,9). Nicméně když je věřící pokřtěn 
v Duchu svatém, pak Duch jako řeka protéká skrze něj (Jan 7,38–
39) a tak ho naplňuje moudrostí, přítomností a slovy Ducha.

Křest vodou a křest Duchem
Vzhledem k tomu, že je termín „křest“ použit jak pro naplnění 

Duchem, tak pro ponoření do vody, bylo by užitečné poukázat na 
některé rozdíly mezi těmito dvěma zkušenostmi.

Za prvé křest ve vodě nastává, když je křesťan fyzicky pono-
řen do vody jiným Kristovým učedníkem (často pastorem). Křest 
v Duchu svatém nastane, když Ježíš Kristus duchovně vtáhne 
svého učedníka do života v plnosti Ducha (Matouš 3,11).

Za druhé křest vodou je veřejné svědectví o tom, že jsme spolu 
s Kristem zemřeli naší staré přirozenosti a byli jsme vzkříšeni 
spolu s Kristem k novému životu (Římanům 6,4–8). Křest v Du-
chu je osobní a často soukromá zkušenost, která má za následek 
větší moc pro efektivnější svědectví a službu (Skutky 1,8).

Za třetí křest vodou je primárně aktem poslušnosti. Křest Du-
chem je především záležitostí víry.

Jak přijmout křest v Duchu svatém
Cíl 6: Vysvětlit, jak přijmout křest v Duchu svatém.

Křest v Duchu svatém je stejně jako všechna Boží požehnání 
darem, který získáme plnou důvěrou v Krista. Tento konkrétní 
dar však vyžaduje, aby se věřící fyzicky i duševně poddal. Možná 
v této fázi svého křesťanského života velmi toužíte zažít křest 
v Duchu svatém. Pokud ano, s modlitbou čtěte to, co bude násle-
dovat, a začněte hledat Pána kvůli tomu, aby na vás vylil Ducha.
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Rady pro hledání křtu Duchem
1. Čtěte verše, které popisují křest v Duchu svatém (Skut-

ky 1,4–8; 2,1–4; 2,38–39; 8,14–17; 10,44–46; 19,1–7).
2. Nechejte se v srdci přesvědčit, že Bůh očekává, že věřící 

mají být naplněni Duchem (Efezským 5,18).
3. Přijměte fakt, že tento dar je Božím zaslíbením i pro vás 

(Skutky 2,39).
4. Začněte uctívat a chválit Ježíše, který křtí v Duchu svatém. 

Když to uděláte, vaše srdce bude otevřenější pro přijetí to-
hoto požehnání. Ježíš řekl: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke 
mně a pije!“ (Jan 7,37) Pouze Ježíš vás může naplnit Du-
chem.

5. Jednoduše požádejte Ježíše, aby vás pokřtil v Duchu sva-
tém.

6. Soustřeďte se na Dárce (Ježíše), nikoli na dar.
7. V určitém okamžiku při uctívání Ježíše budete cítit nevy-

světlitelné nutkání mluvit slova, která jsou vám cizí. To 
vám Duch umožňuje mluvit v jazycích, které jste nikdy ne-
učili (Skutky 2,4). Poddejte se tomuto impulsu, i když to 
bude znít divně a vypadat nelogicky. Budete mít s největší 
pravděpodobností pocit, že to nemáte pod kontrolou. V ur-
čitém smyslu je to pravda. Když se poddáte Duchu, pře-
vezme kontrolu on. Pamatujte si, že Bůh vás nikdy nebude 
k mluvení v jazycích nutit nebo tlačit. Musíte být ochotni. 
V podstatě mluvíte vy, ale slova poskytuje Duch.

8. Pokud nemluvíte v jazycích hned napoprvé, když požádáte 
Ježíše, aby vás pokřtil v Duchu svatém, nadále udržujte své 
srdce otevřené vůči Pánu, když s ním budete rozmlouvat. 
Nemyslete si, že jste udělali něco špatně nebo že vám Je-
žíš toto požehnání nechce dát. Někdy to trvá o něco déle, 
abychom byli připraveni přijmout vylití Ducha. Bůh však 
odměňuje ty, kdo ho upřímně hledají (Židům 11,6).

9. Děkujte Bohu, že vám tento dar dal.
10. Nezapomeňte, že schopnost mluvit cizími jazyky je pouze 

výsledkem, nikoliv smyslem naplnění Duchem. Primárním 



- 157 -

účelem křtu Duchem, jak bylo uvedeno dříve, je přinést slá-
vu Bohu tím, že jsme zmocněni a uschopněni k účinnější-
mu svědectví a službě.

Neomezujte Boha ani sebe svými představami
Neexistuje jediný způsob, jakým jsou křesťané pokřtěni Du-

chem svatým. Někdy můžeme při modlitbě sedět (Skutky 2,1–4; 
4,31), klečet, stát nebo chodit. Jindy se s námi může někdo mod-
lit, když přijímáme toto požehnání (Skutky 8,17; 9,17; 19,6). Jin-
dy jsou lidé pokřtěni v Duchu, zatímco prostě poslouchají kázání 
Božího slova (Skutky 10,44–46). Dar můžeme dostat, když jsme 
sami nebo když se modlíme v malé nebo větší skupině.

Jakmile je dar jednou darován, musíme pracovat na rozvíjení 
daného jazyka tím, že trávíme více času modlením v Duchu. Jistě 
na začátku může někdo jednoduše opakovat několik slov v ne-
známém jazyku, stejně jako když malé dítě začne říkat pár slov. 
Ovšem jak používáme jazyk, který nám Bůh dal, naše duchovní 
slovní zásoba poroste.

Slovo varování
Ve své horlivosti vidět druhé, že jsou pokřtěni Duchem svatým, 

se někteří pošetilí věřící žel snaží pomáhat ostatním být naplněni 
Duchem. Zažil jsem tyto takzvané „pomocníky“, jak říkali těm, 
kteří upřímně hledali Ježíše: „Jdi do toho!“ nebo „Vydrž!“ nebo 
„Prostě ta slova pusť ven!“ Ve většině případů, kdy k tomu dochá-
zí, upřímně hledající člověk začne tápat a neví, co má dělat.

Také jsem slyšel o některých křesťanech, kteří řeknou těm, 
co hledají: „Stačí říct desetkrát rychle za sebou Haleluja a za-
čneš mluvit v jazycích.“ Nebo říkají: „Opakuj po mně tato slova“ 
a poté pokračují tak, že řeknou tomu, kdo se modlí, jaká cizí slova 
mají říkat. I když ti, kdo to dělají, jsou pravděpodobné upřímní, 
upřímně se mýlí. Tím, kdo křtí v Duchu svatém, je Ježíš. On je 
plně schopen nás naplnit a Duch nás může uschopnit k mluvení 
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krásnými nebeskými jazyky, kterými Bůh chce, abychom mluvi-
li.

Svědectví
Když jsem před lety zakládal sbor New Life v Athens v Ohiu, 

Barbara – jedna z našich prvních členek – zoufale chtěla být po-
křtěna Duchem svatým. Modlili jsme se s ní a zdálo se, že se 
nic podstatného nestalo. Když však odešla ze sboru a jela autem 
domů, dál uctívala a chválila Ježíše. O chvíli později něco pocítila 
v nitru a začala mluvit v jazyce, kterému se nikdy neučila. Když ji 
Ježíš pokřtil v Duchu, byla naplněna nevýslovnou radostí.

Pokud jste hladoví po Bohu a dosud jste se nemodlili, abys-
te byli naplněni Duchem, dovolte mi, abych vás dnes povzbudil. 
Nenechte se odradit těmi, kteří říkají, že v dnešní době se to už 
neděje. Miliony křesťanů z celého světa vědí osobně, že děje!

Počáteční fyzický důkaz
Cíl 7: Vyložit důležitost mluvení v jazycích.

Důkaz křtu v Duchu
Věříme, že i dnes je mluvení v jazycích úvodním fyzickým dů-

kazem křtu v Duchu svatém, protože to byl první fyzický důkaz 
křtu v Duchu svatém v církvi během prvního století (Skutky 2,4; 
10,46; 19,6). Někteří teologové věří, že kniha Skutků je historic-
ká, nikoliv teologická, a jejím záměrem je zachytit historii, niko-
liv vytvářet doktrínu. Domníváme se však, že Bůh chce, abychom 
zažili stejnou moc jako věřící v prvním století.

Je důležité si uvědomit, že mluvení jazyky není důkazem na-
plnění Duchem; je to prvotní fyzický důkaz. Existují samozřejmě 
další důkazy. Například máme moc pro sdílení své víry a čistoty 
v našich činech, postojích a slovech. Zažíváme radost, kterou ne-
lze potlačit, bez ohledu na okolnosti. A užíváme si větší povědo-
mí o Duchu v našem každodenním životě.
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Jazyky jsou velkým požehnáním
Pojďme se podívat na některá z požehnání vyplývajících 

z mluvení v jazycích.
Za prvé když mluvíme jinými jazyky (někdy se tomu říká 

modlitba v Duchu), můžeme se modlit s vírou a důvěrou, i když 
pokaždé nevíme, jak se konkrétně modlit (Římanům 8,26–27).

Za druhé když se modlíme v Duchu, náš vlastní duch je posílen 
a vzděláván (Judův 20; 1. Korintským 14,4). Následující příběh 
tuto pravdu působivě ilustruje. Cy Homer, který je nyní s Pánem, 
byl po mnoho let významným pastorem, kazatelem a pedagogem. 
Tento příběh se týká jeho manželky Rut, která bojovala na mod-
litbách. Cy hrál během druhé světové války v Pacifickém divadle. 
Nějaký vojenský kaplan se dostal do bitevní vřavy. Řekl svému 
velícímu důstojníkovi, že chce být tam, kde je ho nejvíce potřeba. 
Jeho doprovod byl na lodi přesouván z filipínské Okinawy. Cy 
mezitím na lodi prožil nervové zhroucení. Byl z náporu války zlo-
mený na těle i na duchu, takže byl přijat do filipínské nemocnice, 
kde ležel několik dní stočený do klubíčka. Navštívil ho jiný, Du-
chem naplněný kaplan – Brengle. Když se Brengle začal vrouc-
ně a vážně modlit ve svém modlitebním jazyku, Cy Homer se 
také začal modlit v jazycích. Později vyprávěl, že když se modlili 
v Duchu, měl pocit, jako by byly z jeho života odstraněny všech-
ny trosky. V důsledku modlitby v Duchu bylo obnoveno Home-
rovo emocionální a fyzické zdraví. Nedlouho poté byl propuštěn 
z nemocnice a vrátil se na bojiště, silný a v pořádku.

Když se modlíme v Duchu, máme společenství s Bohem na 
hlubší úrovni, která je nad rámec naší mysli ho pochopit, ovlivnit 
nebo do něho zasahovat (1. Korintským 14,14).

Za třetí protože Duch svatý oslavuje Krista, naše schopnost 
uctívat a chválit Boha se také zvětšuje, pokud se modlíme v Du-
chu (Skutky 2,11; Jan 16,14). Pastor Jack Hayford poznamená-
vá: „Od samého počátku církve nebyla chvála pouze společná, 
ale zdrojem oslavení Boha byl duchovní jazyk, dláždící cestu ve 
chvále k dalšímu oslavení Krista Ježíše, Božího syna.“ (Hayford 
1996, s. 45)
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Vypořádání s pochybností
Poté, co jsme byli pokřtěni v Duchu, náš nepřítel ďábel často 

zasévá v našich myslích semena pochybností ohledně naší zkuše-
nosti. Norma Championová – univerzitní profesorka a dlouholetá 
senátorka státu Missouri – jako studentka pochybovala o pravosti 
svého křtu v Duchu. Napadlo ji, jestli pouze emocionálně nerea-
govala na Boží přítomnost.

Jednou ráno seděla v kapli se svým spolužákem Valem Kelle-
rem. Slyšela, jak Val tiše mluví v jiném jazyce, modlí se a fran-
couzsky chválí Boha. Protože studovala francouzštinu, byla 
schopna rozumět tomu, co říká. Zdálo se, že Val mluví dokonale 
francouzsky a nemá žádné problémy s nosními a krčními tóny, 
které jsou pro americké studenty francouzštiny často obtížné. 
Když se ho Norma později zeptala, Val jí odpověděl, že nikdy 
francouzštinu nestudoval a ani si neuvědomoval, že tímto jazy-
kem mluví. Od té chvíle Norma o své zkušenosti křtu Duchem 
a mluvení v jazycích nikdy nepochybovala.

Závěr

Křest v Duchu nikdy nebyl zamýšlen jako ojedinělá emocio-
nální a duchovní událost, která by měla být zaznamenána v de-
níku věřícího. Křest v Duchu je vstupním bodem do prostředí 
a atmosféry Ducha, aby Kristův učedník dýchal Ducha v každém 
okamžiku. Pokud neustále dýcháme Ducha, náš duch je oživován, 
což nám umožňuje být mocnějšími svědky Ježíše Krista, kterého 
Duch přišel oslavit a uctít.

Přemýšlejte o tom, jak byli učedníci v prvním století naplněni 
Duchem (Skutky 2,4). Byli „naplněni radostí a Duchem svatým“ 
(Skutky 13,52) a na oplátku naplnili Jeruzalém svým učením. To 
by mělo být naším vzorem. Jsme naplněni, abychom naplňovali, 
a pokřtěni, abychom byli požehnáním!

Ve svém moudré knize The Table of Inwardness Calvin Mil-
ler napsal o starožitné dřevěné krabici od dynamitu, kterou měl 
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doma. Krabice byla vyrobena v devatenáctém století a byla peč-
livě zkonstruována, aby odolávala otřesům při převozu výbušnin 
od výrobce do místa určení. Na víku byla velká červená a čer-
ná písmena, která říkala: NEBEZPEČÍ! DYNAMIT! „Ale když 
jsem ji viděl naposledy,“ napsal Miller, „byla naplněna běžným 
nářadím, které lze nalézt v jakémkoliv dílně.“ (MacDonald 1986, 
s. 205)

Božím záměrem je, abychom byli naplněni „dynamitem“ jeho 
síly (Skutky 1,8). Je možné, že naše životy jsou naplněny běžným 
nářadím namísto toho, co je nadpřirozené a proměňuje život? 
Náš svět zoufale potřebuje církev, která je posilována a vybavena 
Duchem. Nemůžeme dělat efektivní službu bez jeho uschopně-
ní. Takže pojďme otevřít svá srdce Ježíši a nechejme se naplnit 
„Božím dechem“ – životodárnou přítomností našeho Stvořitele 
a Pána. Prostřednictvím našich životů a služby mohou lidé poznat 
Ježíše Krista. Bůh vám žehnej, když budete žít život naplněný 
Duchem.

Zmocnění Ducha
Je to víc než jen slogan nebo téma;
je to Boží zaslíbení.
Nejedná se o teorii, nebo možnost;
jde o absolutní nutnost.
Není to teologický problém;
je to je Boží řešení duchovní potřeby naší generace
a jediná síla, která může zlomit satanské otroctví.
Neexistuje žádná náhražka nebo alternativa
namísto zmocnění Duchem svatým.

(Autor neznámý)
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Skutky 1,45, 8
Skutky 2,4
Skutky 2,38–39
Skutky 4,31
Efezským 5,18

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Duch svatý je Bůh.
a) Pravda.
b) Lež.

2. Duch svatý
a) pomáhá věřícím pouze tehdy, když žijí bez hříchu.
b) pomáhá věřícím, ale když dojde na modlitby, věřící jednají 

sami za sebe.
c) pomáhá věřícím tím, že jim dává moc nad tělem.
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3. Křest v Duchu svatém
a) je silný duchovní zážitek, ke kterému dochází pokaždé 

přesně v okamžiku spásy.
b) je zaslíbením pro každého věřícího.
c) je vymyšlený lidmi a nemá žádnou oporu v Písmu.

4. Prorok Jóel prorokoval, že Duch Boží bude vylit na 
všechny lidi.

a) Pravda
b) Lež

5. Doklady o změně Duchem naplněných věřících v prv-
ním století zahrnoval

a) jejich smělé hlásání Božího slova.
b) jejich nechuť se modlit.
c) jejich strach z politických vůdců.

6. Podstatný rozdíl mezi spasením a křtem Duchem je 
v tom,

a) že jednotlivec musí tvrdě pracovat a spásu si zasloužit.
b) že spása začíná naším chozením s Kristem a křest Duchem 

nám umožňuje pro něj žít.
c) že křest Duchem je nutný pro náš vstup do nebe.

7. Ježíš je schopen nás křtít v Duchu svatém bez pomoci 
jiné osoby.

a) Pravda
b) Lež 
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8. Mluvení v jazycích je dnes úvodní fyzický důkaz 
o křtu v Duchu svatém, protože to byl první fyzický dů-
kaz o křtu v Duchu svatém v knize Skutků.

a) Pravda
b) Lež

9. Který z následujících výroků není charakteristikou 
Ducha svatého?

a) Duch svatý má mysl, intelekt a znalosti.
b) Duch svatý mluví.
c) Duch svatý nemůže být zarmoucen nebo zraněn.

10. Které z následujících tvrzení nepopisuje přínos mlu-
vení v jazycích?

a) Náš duch je vzděláván a posílen.
b) Stáváme se lepšími než ti, kteří v jazycích nemluví.
c) Duch svatý nám pomáhá se modlit, když nevíme, jak se 

modlit.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (9.1)
2.c (9.1)
3.b (9.2)
4.a (9.3)
5.a (9.4)
6.b (9.5)
7.a (9.6)
8.a (9.7)
9.c (9.1)
10.b (9.7)

O AUTOROVI LEKCE
John M. Palmer je ženatý a má tři děti. V roce 1974 vystu-
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