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PřeDmluva

Prorok Jan, který křtil v Jordánu, ukazoval lidem na Ježíše a volal:

„Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ … „…ale ten, kdo mne po-
slal křtít vodou, mi řekl: ,Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na 
něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.‘ A já jsem to viděl a dosvědču-
ji, že toto je Syn Boží.“ Druhého dne tam Jan opět stál s dvěma ze svých 
učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, Beránek Boží!“  
(Jan 1, 29;33–36)

Milý čtenáři,
Jan Křtitel z Božího pověření prorokoval, že Ježíš je Beránek 
Boží a že bude křtít Duchem svatým. Budeš-li pozorně číst tuto 
knížku, potom uvidíš, že za těmito prorokovými slovy se skrývá 
nejmocnější poselství tohoto světa!

Mnoho upřímných křesťanů slyšelo nebo zažilo ve věci „křtu 
Duchem svatým“ tolik odpuzujícího, že už s tímto tématem ne-
chtějí mít nic společného. V mnoha společenstvích křesťanů je 
toto téma jablkem sváru, protože se pod pojmem „křest Duchem 
svatým“ na křesťanské scéně odehrávaly ty nejbláznivější věci. 
Sám jsem to mnohokrát zažil. Během let jsem navštívil nespo-
čet sborů a konferencí, a tím jsem získal přehled o tom, co lidé 
v souvislosti s tématem „křest Duchem“ učí a praktikují, a mu-
sím upřímně říci, že jsem byl částečně zmaten, znejistěn, anebo 
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dokonce úplně šokován. Některá shromáždění na téma „křest 
Duchem svatým“ se podobala psychiatrické léčebně, které došly 
léky. Mohu proto dobře pochopit, že se některým lidem ihned 
rozsvítí výstražná světla, když jen uslyší spojení „křest Duchem“. 
Proto chci hned na začátku zdůraznit, že v této knize chci ukázat, 
co o tématu křtu Duchem svatým Bible skutečně učí. 

Jestliže téma „křest Duchem svatým“ úplně zavrhneme jen 
proto, že někteří tomuto tématu špatně rozumějí, potom Satan 
dosáhl přesně svého cíle. Jedni opouštějí cestu pravdy a padají 
do příkopu na jedné straně cesty a druzí si zachovávají tak da-
leký odstup, že padají do příkopu na druhé straně jenom proto, 
že už se tohoto důležitého tématu Bible nechtějí ani dotknout. 
Tak tomu být nemá! Jestliže nám Bible toto téma ukazuje, tak to 
znamená, že je důležité se jím zaobírat, a přesně to tady chceme 
dělat. Chceme se podívat na to, co k tomuto tématu říká Bible, 
a já doufám, že lidé z obou příkopů jasně uvidí, kudy vede cesta, 
neboť Bible na ni jasně ukazuje – a půjdou dále po ní. 

Bible k tomuto tématu říká mnoho věcí a já jsem žasl nad tím, 
v jakých různých souvislostech se téma „křest Duchem svatým“ 
vyskytuje. Při studiu tohoto tématu jsem dostal příležitost od-
krýt mnoho napínavých a důležitých věcí, které můj život víry 
velmi obohatily a povzbudily, ale které jsou žel na křesťanské 
scéně úplně neznámé. Proto tě chci povzbudit k četbě této kni-
hy. Uvidíš, že křest Duchem svatým, jak o něm učí Bible, je ex-
trémně důležitým a velice zajímavým tématem. Jestliže miluješ 
Boha a Jeho slovo, pak jsi zde na správném místě. 

Nikdy nesmíme postupovat tak, že si svůj názor vytvoříme na 
základě subjektivních zážitků některých lidí či na základě popu-
lárních praktik na konferencích, neboť zde existuje velmi mno-
ho různých a dokonce navzájem se vylučujících názorů a zvyk-
lostí. Tady se málokdy přiblížíme pravdě, jsme naopak v nebez-
pečí, že se dostaneme do bludu. Vždy musíme postupovat tak, 
že se díváme přímo do Bible, a to i při tématu „křest Duchem 
svatým.“ Pouze z Božího Slova můžeme porozumět duchovním 
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souvislostem. Musíme si stále znovu dát tu námahu, také pro-
to, že Bůh v Bibli opětovně varuje před falešnými učiteli a blud-
ným učením, jimiž se to dnes jen hemží! Nemůžeme proto věřit 
všemu a přejímat všechno, co se nám vykládá z „křesťanských 
kazatelen a pódií“, nýbrž musíme všechno zkoumat podle Bible.

Křtu Duchem svatým předcházela v Bibli zajímavá historie. 
Tento křest stojí v přímé souvislosti s rozličnými tématy. Pouze 
pokud si toho budeme vědomi, pochopíme, čím je křest Duch-
em svatým dnes pro nás – něčím velkolepým! Možná je to něco 
úplně jiného, než jsi doposud slyšel? Jen čti dál a uvidíš.
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Ježíšův „Křest“ 
na Kříži

Spojení „křest Duchem“ se v Bibli nevyskytuje jako jedno slovo 
(v němčině je tento pojem jednoslovný, pozn. překl.). Na různých místech 
je v zásadě vždy řeč o 2 pojmech: o křtu a o Duchu. Musíme se 
proto nejprve podívat, co Bible těmito pojmy rozumí. A žasnout 
budeš pravděpodobně již u tématu „křest“.

U „křtu Duchem svatým“ se evidentně jedná o křest. Pokud 
by to nebyl křest, potom by Ježíš či Jan Křtitel nepoužívali slovo 

„křest“. Ježíš řekl: „Ano je ano a ne je ne.“ Můžeme tedy vycházet 
z toho, že když říká „křest“, tak tím křest také míní. Nyní si jen 
musíme dát tu práci uvidět, co Ježíš pod pojmem „křest“ chápal.

Když slyšíme slovo „křest“ my, tak si většina z nás ihned před-
staví „vodu“ či křest v kostele či u jezera. Někteří možná pomyslí 
na přijetí daru „mluvení v jazycích“… Ale Ježíš nemyslel přede-
vším a v první řadě na vodu či duchovní dary, když používal slo-
vo „křest“. Na co Ježíš myslel?

Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! 
(Lk 12, 50)

Když to Ježíš říkal, tak již ve vodě pokřtěn byl, takže o tom zde 
nemluvil. Z kontextu vyplývá, jak jasně vidíme, že tady Ježíš 

KaPitola 1
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mluvil o své smrti na kříži. Je jasné, z čeho bylo Ježíši od oka-
mžiku jeho křtu vodou „úzko“ a kde se tento „křest“ dokonal: 
na kříži.

Když Ježíšovi učedníci slyšeli slovo „křest“, tak ještě nechá-
pali, že Ježíš mluví o kříži, avšak Ježíš věděl, že si skrze slovo 

„křest“ vzpomenou na události kolem Jana, který křtil kajícné 
ve vodách Jordánu. A to bylo pro Ježíše důležité! Neboť to, co 
zde Jan činil, má přímou souvislost se křtem na kříži, jak uvidí-
me. Většina učedníků se také od Jana Křtitele nechala pokřtít 
ve vodě na znamení pokání. Na to si vzpomínali dobře! Ale jak 
to teď Ježíš myslel se křtem na kříži? Co měl kříž společného 
s Janovým křtem? A co to má všechno společného se křtem Du-
chem svatým? To brzy uvidíme. Chci ti položit několik otázek, 
abych tě přivedl k zamyšlení. Uvidíš, jestli na ně máš správnou 
odpověď. 

– Kde se odehrála podstata křtu, ve vodě či na kříži?
–  Kde jsme skutečně pokřtěni? Ve vodě? Nebo jsme „pokřtěni“ 

na kříži?
–  Pokud má křest něco společného s křížem, nemá pak křest Du-

chem svatým také něco společného s křížem?
– Co je to vlastně „křest“?
–  Má křest něco společného s vodou? Nebo s křížem? Nebo s Du-

chem svatým? Anebo snad se všemi třemi?!

Při dalším čtení zjistíš odpovědi – a něco dalšího! Jde tady o nád-
herné skutečnosti, které mají potenciál naplnit celý tvůj život 
Boží nádherou! 

Všimněte si: Ježíš mluvil v první řadě o své smrti na kříži, když 
mluvil o „křtu“.

Pokud chceme správně pochopit téma „křest Duchem svatým“, 
pak nemůžeme opomenout Jana Křtitele, který o křtu Duchem 
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svatým prorokoval. V následující části se podíváme na Křtitelo-
vo působení blíže a přitom se seznámíme s jeho teologií o křtu 
Duchem svatým.
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Janův Křest voDou 
a Křest Duchem svatým 

Jan byl Bohem poslán, aby připravil Ježíšovo dílo. Řekl:

Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně! (v němčině: Připrav-

te cestu Páně!, pozn. překl.) (J 1, 23)

U Jana jde o přípravu. Otázkou je: Co Křtitel připravoval? Na 
co se měli lidé připravit? Přečti si pozorně následující úryvek:

Řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně – jak řekl pro-
rok Izaiáš.“ Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho: „Proč tedy křtíš, 
když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já 
křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte – ten, který přichází za 
mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi.“ To se stalo 
v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Druhého dne spatřil 
Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích 
světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť 
byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou pro-
to, aby ho poznal Izrael.“ Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch se-
stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo 
to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestu-
povat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ Já 

KaPitola 2
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jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ Druhého dne tam byl opět 
Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, 
beránek Boží.“ (J 1, 23–36) 

Křtící prorok Jan připravoval lidi na křest Duchem svatým.

Podívejme se na to bedlivě krok za krokem. Jan volal lidi k obrá-
cení a křtil je v Jordánu.

Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vy-
znávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. (Mt 3, 5–6)

Jan zvěstoval:

Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější 
než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm. (Mt 3, 11) 

Jan křtil lidi ve vodě. Ale zvěstoval, že křest vodou není vše. Za 
ním přijde ten, který bude křtít Duchem svatým! 

Pozor: Nejprve si musíme uvědomit, že Jan a Bible ukazují 
konkrétní souvislost mezi Janovým křtem vodou a křtem Du-
chem svatým skrze Ježíše. 

Od křtu vodou postupují Jan a Bible ke křtu Duchem. Bible učí: 
Sleduj pozorně Janův křest vodou, neboť se tu naučíš věci, kte-
ré patří ke křtu Duchem.

Při Janově křtu vodou se udály rozličné věci, jež „připravu-
jí cestu“ pro porozumění a prožití křtu Duchem, neboť Jan 
připravoval Ježíšovo dílo. Nepochopíme křest Duchem, kte-
rý se odehrává skrze Ježíše, pokud nepochopíme Janův křest 
vodou.
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Pozor: Bez následného křtu Duchem svatým skrze Ježíše je 
celé působení Jana Křtitele beze smyslu a cíle! Naopak, křest 
Duchem svatým postrádá bez pochopení křtu vodou ten 
správný obsah!

Nejen Jan Křtitel staví do přímé souvislosti svůj křest vodou 
a křest Duchem, činí to i sám Ježíš. Když Ježíš vstal z mrtvých 
a blížilo se mocné vylití Ducha o Letnicích, řekl Ježíš učedníkům:

…Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne 
těchto několik dní… (Sk 1, 5)

Jan dal svůj křest vodou do přímé souvislosti se křtem Duchem 
svatým a Ježíš dal svůj křest Duchem svatým do přímé souvis-
losti s Janovým křtem vodou. Když Petr později zažil křest Du-
chem svatým, tak ho okamžitě spojil s  Janovým křtem vodou 
(Sk 11, 16). 

Stále znovu ukazuje Bible souvislost mezi křtem vodou pro-
roka Jana a křtem Duchem svatým skrze Ježíše. Někteří čtou tyto 
verše a vykládají je přesně opačně. Chtějí v nich vidět, že Ježíš 
chce křest Duchem svatým od křtu vodou oddělit. Rozumí tomu 
takto: „Jan křtil vodou, ale to bylo něco jiného! Nepleťte to do 
toho, co se děje teď!“ Kdo však přemýšlí takto, ten by si měl dát 
tu práci a číst dál, neboť pokud uvidíme, co Jan učil a činil, a jak 
najednou vstoupil na scénu Ježíš a co se pak událo, pak jasně po-
chopíme, že křest vodou a křest Duchem svatým patří neodděli-
telně k sobě. Proto nyní tyto souvislosti pečlivě prozkoumejme.

Jak připravoval Jan Ježíšovo dílo a co se odehrávalo při Jano-
vě křtu vodou? 

Jan volal lidi k pokání, to znamená, že zvěstoval, aby si uvě-
domili své hříchy a litovali jich. Opravdu chtěli s hříchem skon-
covat. To poznáváme na tom, že své hříchy vyznávali jeden před 
druhým. Jan vyvolal svým kázáním touhu po odpuštění hříchů, 
ale co Jan nemohl?! Právě to! Jan jim nemohl odpustit hříchy! 
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Ani voda neměla žádnou „magickou moc k odpuštění“! Ani 
slovem se v Bibli neříká, že tento křestní obřad u Jordánu sku-
tečně a opravdu odpouštěl hříchy! Jan ale o odpuštění hříchů 
mluvil jasně:

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání 
a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ (Mk 1, 4)

Jak tomu máme rozumět? Úplně jednoduše. Jan zvěstoval křest 
pokání na odpuštění hříchů, to znamená, že vyznat hříchy a ne-
chat se pokřtít patří k odpuštění hříchů, ale neznamená to, že 
Jan odpouštěl hříchy, neboť právě to pak bude činit Ježíš! Jan 
nevolal lidi k sobě a neříkal: „Já jsem ten, který vám odpouští 
hříchy“! Pokud by to dělal, tak by se na něj přítomní farizeo-
vé ihned sesypali, neboť to by bylo v jejich uších rouhání! Fa-
rizeové se od Jana nechali slovně napadat kvůli své nekajícnosti 
a protože nechtěli následovat Boží výzvu k pokání. Nechali si 
od Jana zvěstovat soud a nazývat se plemenem zmijí, ale kdyby 
Jan odpouštěl hříchy, pak by jej za rouhání zabili. Právě to 
bylo později oním velkým jablkem sváru: „Kdo může odpouštět 
hříchy?“ Ježíš chodil po kraji a říkal: „Tvé hříchy jsou ti odpuš-
těny“ a farizeové říkali: „Pouze Bůh může odpouštět hříchy, co 
ze sebe děláš?!“ Přesně. Ježíš může odpouštět hříchy, protože 
je Bůh, ale Jan nikoliv. Jan pouze připravoval cestu pro Ježíše 
a odpuštění hříchů.

Tady nestojí, že Jan svým křtem odpouštěl hříchy, neboť ani 
on, ani voda nebyli způsobilí k odpuštění hříchů. Právě proto 
odkazuje Jan stále znovu na „toho silnějšího“, kterému nebude 
hoden ani rozvázat řemínek u obuvi. Ten udělá to, co Jan nemo-
hl, totiž bude křtít Duchem svatým a odpouštět hříchy! Dnes 
víme, že Ježíš zemřel na kříži, aby nám odpustil hříchy.

Jan připravoval toto dílo a připravoval na ně lidi. A to tak, že 
kajícné křtil a poté ukazoval na Ježíše, Božího Beránka! 
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Janova důležitá příprava spočívala tedy v tom, probudit v li-
dech svědomí a potřebu odpuštění hříchů.

Co dělal Jan konkrétně?

Za prvé: Zvěstoval Boží království pro kajícné a přicházející Boží 
hněv na nekajícné, aby lidi přiměl k pokání.

Za druhé: Jan křtil lidi vodou. Otázkou je: Co se tam dělo? Je to 
úplně jednoduché:

Křtem vodou vyjádřili lidé před Bohem a bližními svou potře-
bu očišťujícího odpuštění.

Bohu a svým bližním tak ukázali: Chceme se usmířit s Bohem!

S touto upřímnou potřebou očištění od hříchů a rozhodnu-
tím k obrácení byli lidé v zásadě připraveni na Ježíšovo dílo.

Voda může očistit pouze „zevně“, a je tak znamením a symbolem 
„vnitřní“ lidské potřeby očištění: „Bože, potřebuji odpuštění“. Ale 
voda nemohla skutečně očistit špatné svědomí tak, že odstraní hří-
chy – to nemůže křestní voda až dodnes! To nemohlo učinit ani 
obětování a prolévání krve nespočetných obětních beránků, jak 
říká pisatel listu Židům. Nic nemůže očistit hříšníka od viny a špat-
ného svědomí. Žádné vlastní skutky, žádní obětní beránci, žádný 
Jan Křtitel a ani žádná křestní voda. Avšak obětní beránci, Křtitel 
a křestní voda byly přípravnými prvky a symboly toho jediného pra-
vého očištění, jež je před Bohem možné – křtu Duchem svatým!

Pozor: Dnes žijeme na druhé straně příběhu, po kříži. Víme, 
že Bůh chce odpouštět hříchy, ale to tehdy ještě nebylo tak zcela 
zřejmé. Izrael byl pod římskou nadvládou a otázkou bylo, jestli 
se ho Bůh zřekl? Další otázka zněla: „Pokud by Bůh měl odpou-
štět hříchy, jak by to dělal?“
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My dnes víme následující: Bůh má pro všechny lidi jedinou 
cestu, jak mohou získat odpuštění hříchů – skrze Ježíše Kris-
ta – ale to tehdy ještě nebylo jasné! Běžnou praxí však již tehdy 
bylo, že lidé museli za své hříchy přinášet zástupné oběti. Bůh 
ji do tohoto národa zavedl proto, aby bylo v  lidech probuze-
no povědomí o zástupci. Všechny tyto oběti ukazovaly na Je-
žíše, který měl zástupně zemřít za naše hříchy na kříži. V této 
době znal lid pouze téma „zástupce“ a „obětní beránek“, a pro 
Boha bylo načase, aby pokročil se zjevením spásy. A pokračoval 
prostřednictvím tohoto proroka! Jan zvěstoval a křtil a v mno-
hých se probudilo povědomí o hříchu, měli potřebu odpuštění 
a chtěli se obrátit. Mysleli to vážně a křtem vodou to projevili 
před Bohem a lidmi.

Ale co Bůh udělá, aby jim skutečně a opravdově odpustil? 
Na tyto otázky nemohl ani Jan Křtitel v tomto bodě ještě odpo-
vědět! Zajímavé, že? Také proroci nevěděli vše (1Pt 1, 10–11)! 
Také jim Bůh ukazoval na větší „světlo“! Prorok Jan na počátku 
svého působení slyšel od Boha pouze to, že po něm přijde ně-
kdo, kdo je „silnější“ než on sám, a ten bude křtít Duchem sva-
tým. Bůh mu také řekl, že to bude ten, na něhož sestoupí Duch 
svatý. Jan však určité věci ještě nevěděl, např.:

– Kdo to bude, kdo bude křtít Duchem svatým?
–  Při jaké příležitosti či za jakých okolností na něj Duch svatý 

sestoupí?
– Co se ukrývá za křtem Duchem svatým?

Jan Křtitel nevěděl, co je to křest Duchem svatým, když jej z Bo-
žího pověření ohlašoval! Když před ním náhle stál Ježíš a chtěl 
se nechat pokřtít, tak to Jan nechápal. V této době nechápal Jan 
nic o „Ježíšově díle“, anebo co má Ježíš společného s jeho úko-
lem či se křtem Duchem svatým. Jan nechápal, co konkrétně má 
Bůh na mysli křtem Duchem svatým anebo jak k němu má dojít. 
Jan neměl nic víc a nic méně než poselství a pověření, které věr-
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ně plnil. Není to zajímavé? Jan poslušně sloužil Bohu, aniž by 
věděl, jak to bude pokračovat! Na počátku zvěstoval křest Du-
chem svatým, aniž by věděl, co to je! Když Jan začal konat své 
dílo, nemyslel ještě ani na téma „Beránek Boží“. Teprve poté, co 
se spoustou otazníků pokřtil Ježíše, mu svitlo, a to pořádně, jak 
ještě uvidíme!

Po křtu Ježíše Jan řekl, že předtím Ježíše neznal (J 1, 33), ač-
koliv Bible jasně vypovídá, že Ježíš a Jan byli příbuzní. Ale pro-
tože Janovi rodiče byli velmi staří, je velmi pravděpodobné, že 
zemřeli, když byl Jan ještě velmi mladý a není jisté, kde Jan vyrůs-
tal. Bylo to zřejmě hodně daleko od Ježíše. Jestli měl Jan na mysli, 
že nikdy předtím Ježíše neviděl, anebo jestli tím chtěl prostě vy-
jádřit, že nevěděl, že to je Ježíš, kdo bude křtít Duchem svatým, 
je vlastně podružné. Vidíme však, že Jan v této době ještě svůj 
úkol s Ježíšem nespojoval.

Jan křtil vodou a Bůh mu řekl, že má zvěstovat budoucí křest 
Duchem svatým. Jan byl sám napjatý, jak to bude pokračovat! 
Teď to bude zajímavé! Teď můžeš spatřit, co Bůh dělá:

Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal po-
křtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty 
přicházíš za mnou? Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Takto máme na-
plnit veškerou spravedlnost. A tak mu nebránil. (Mt 3, 13 – 15, B21)

Ježíš chtěl, tak jako mnozí další, aby ho Jan pokřtil ve vodě, ale 
visí tu velký otazník: Proč? Ježíš žil v úplné harmonii s Bohem, 
svatý a bez hříchu. Ježíš naplnil Boží zákon láskou! Z Ježíše mu-
sela mocným způsobem vyzařovat svatost. Tomu mohu rozumět. 
Poznal jsem určité lidi, kteří na mě udělali mocný dojem svatosti. 
V jejich přítomnosti bylo něco „jinak“.

Tváří v  tvář svatému Ježíši pociťoval dokonce i  tento křtí-
cí prorok svou nehodnost! Začal ve vodě s  Ježíšem diskuto-
vat. „Bránil“ se. Nechtěl! Nechápal, proč Ježíš chce vstoupit do 
křestní vody?! 


