
 1 

Křest vodou a křest v Duchu svatém   
 

Křest Janův na odpuštění hříchů. 

Marek 1:4  To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se 

pokřtít na odpuštění hříchů." 

5  Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se 

od něho křtít v řece Jordánu. 

 
Křest se konal ponořením do vody, nikoliv pokropením. Lidé se museli svobodně rozhodnout 

činit pokání a vyznávali své hříchy. Kojenec není schopen se rozhodnout a činit pokání a věřit 

v Boha.  K ponoření do vody je potřeba dostatek vody.  

 

Jan 3:22  Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil. 

23  Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali 

se křtít. 

 

Jan křtil vodou ty, kteří se odvrátili od svých hříchů. Malé dítě se neumí odvracet od svých 

hříchů a nemá důvod, protože ještě nehřešilo. Jan vyzýval, aby uvěřili v toho, který přijde po 

něm - v Ježíše.  

 

Skutky apoštolské 19:4  Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, 

a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše." 

 

V Samaří Filip zvěstoval Krista. Lidé uvěřili a nechali se pokřtít muži i ženy na základě 

vědomé víry. Bylo to opět ponořením do vody a ti lidé byli dospělí, nebyli to miminka. 

 

Skutky apoštolské 8:5  Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. 

6  Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. 

7  Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a 

chromých bylo uzdraveno. 

8  A tak nastala veliká radost v tom městě. 

 

12  Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i 

ženy. 

 

Křest byl až na základě svědectví o Ježíši Kristu. Člověk musel uvěřit. Kojenec není schopen 

uvěřit a činit pokání. 

 
Ježíšův příkaz je křtít nově obrácené, ne děti. Křtít se měli ti, kteří uvěřili.  

Kojenec nemůže být učedníkem, ani není schopen nic chápat. 

 

Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého 

20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 

až do skonání tohoto věku." 

 

Křest Etiopského dvořana byl až na základě jeho uvěření v Ježíše Krista a zase ponořením. 

 

Co brání křtu?  Člověk musí věřit celým srdcem, že Ježíš je Syn Boží. 
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Dítě nemůže věřit v Ježíše, nerozumí tomu. Filip nejdříve dvořanu vysvětlil, kdo je Ježíš 

Kristus. Je schopné pochopit miminko, kdo je Ježíš Kristus?  

 

Skutky apoštolské 8:27  Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce 

všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma 

28  a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. 

29  Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!" 

30  Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš 

tomu, co čteš?" 

31  On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a 

sedl si vedle něho. 

32  To místo Písma, které četl, znělo: `Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když 

ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 

33  Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? 

Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.´ 

34  Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o 

někom jiném?" 

35  Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 

36  Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, 

abych byl pokřtěn?" 

 37 Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání". On mu odpověděl: 

"Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží".  

(37  Kral.  I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš 

Kristus jest Syn Boží.) 

38  Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 

 

Filip i dvořan sestoupili do vody a tam jej Filip pokřtil v Ježíšovo jméno - ponořením do vody. 

žádné kropení kropenkou nebo polévání hlavičky miminka z nějakého džbánku v kostele. 

 

Ježíš vysvětlil učedníkům, že je v Otci a Otec v Něm a pak učedníci křtili nově obrácené  

v Ježíšovo jméno. 

 

Jan 14:6  Ježíš mu (Tomášovi)odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 

Otci než skrze mne. 

7  Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." 

8  Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" 

9  Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí 

Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 

10  Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od 

sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 

11  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 

12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě 

větší, neboť já jdu k Otci. 

13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

 
Křest v Pána Ježíše Krista 

Učedníci po letnicích a křtu v Duchu svatém ve všech případech křtili nově obrácené do jména 

Pána Ježíše Krista.  

 

Skutky apoštolské 19:1  Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a 

přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 
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2  Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme 

neslyšeli, že je seslán Duch svatý." 

3  Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým." 

4  Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby 

uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše." 

5  Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. 

6  Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém 

vytržení. 

7  Těch mužů bylo asi dvanáct. 

 

Pán po vzkříšení řekl svým učedníkům, že křest ve vodě je podmínkou ke spasení. 

Kdo vědomě odmítne křest ve vodě a to ponořením, nemůže být zachráněn. Smlouvu s 

Pánem Ježíšem Kristem musí člověk udělat vědomě z vlastního přesvědčení na základě své 

osobní víry v Ježíše Krista.   

 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a 

mluvit novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

 

Od té chvíle už nejsme pod vládou boha tohoto světa - satana, ale pod vládou a ochranou Pána 

Ježíše Krista. Také se mění mocenské postavení věřícího. V Ježíšově jménu mohou věřící 

vyhánět démony, uzdravovat nemocné, mají přímý kontakt s Pánem,  modlí se v jazycích, jsou 

chráněni před otravou a různými jedy.   

 

Křtem ve vodě dochází k pohřbení starého člověka i s jeho skutky a vstává nový člověk patřící 

Ježíši Kristu.  

 

Římanům 6:3  Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v 

jeho smrt? 

4  Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z 

mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. 

5  Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i 

na jeho zmrtvýchvstání. 

6  Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo 

zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 

7  Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. 

8  Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 

 

Křtem byl vymazán dlužní úpis všech hříchů, které jsme spáchali a které svědčily proti nám. 

 

Koloským 2:12  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v 

Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 

13  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu 

spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 

14  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil 

na kříž. 

15  Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 

 

Po křtu se zavazujeme Ježíši Kristu, že chceme žít čistým životem s čistým svědomím. 
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1 Petrův 3:18  Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za 

nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 

19  Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, 

20  kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s 

trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí. 

21  To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné 

špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení 

Ježíše Krista, 

22  jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti. 

 

Pán chrání každého, kdo se mu vydá a pokřtěný učedník se zavazuje, že Ho bude poslouchat a 

následovat.  Zavazuje se žít pozemský život s čistým svědomím. Malé dítě není schopno se k 

ničemu zavazovat.  

 

Křest v Duchu svatém. 

Jan řekl o Ježíši. 

Marek 1:7  A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se 

sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. 

8  Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. 

 

 Ježíš je křtitelem Duchem svatým 

 

Ježíš řekl:  

Skutky apoštolské 1:5  Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne 

těchto několik dní." 

 

Po křtu vodou následuje křest Duchem svatým. Není třeba čekat několik let, až se věřící 

všechno naučí. Boží vůlí je, aby každý věřící po křtu ve vodě přijal i křest v Duchu svatém. 

Duch svatý pak vyučuje věřícího Božímu slovu, dává výklad zjevení i proroctví a vede ho k 

činění skutků, které připraví Pán Ježíš Kristus. 

  

Skutky apoštolské 2:38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve 

jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 

39  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 

Bůh." 

 

Apoštola Pavla, (Skutky 19:1 až 7) když se setkal v Efezu s nějakými učedníky nezajímalo,  

jaké mají školy nebo jaké mají schopnosti. Jeho zajímala jediná věc: "Když jste uvěřili, přijali 

jste Ducha svatého?" 

 

Skutky apoštolské 19:1  Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a 

přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 

2  Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme 

neslyšeli, že je seslán Duch svatý." 

 

Proč je to tak důležité? Bez Ducha svatého nejde vykonávat žádnou duchovní práci, nejde 

sloužit Bohu ani lidem. Všechny snahy věřících lidí sloužit Bohu i lidem bez Ducha svatého 

vedou do hlubokého náboženství a zákonictví. Je to "jiné evangelium", jen mrtvá litera, která 

zabíjí. Jen Duch svatý dává život.  
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Kral. překlad 

Jan 6:63  Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a 

život jsou. 

Ekumenický překlad 

Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, 

jsou Duch a jsou život. 

2 Korintským 3:17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 

  

Bůh si přeje, aby každý znovuzrozený křesťan po křtu vodou přijal křest v Duchu svatém. 

 

Lukáš 11:13  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 

Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" 

 

Apoštolové a pak další služebníci pomáhali věřícím, kteří přijali křest ve vodě, aby mohli 

přijmout i křest v Duchu svatém. 

 

Skutky apoštolské 8:14  Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží 

slovo, poslali k nim Petra a Jana. 

15  Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, 

16  neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 

17  Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 

 

Znovu první učedníky zajímalo, jestli nově obrácení a pokřtění lidé přijali křest v Duchu 

svatém. Považovali to za tak důležitou událost v křesťanově životě, že neváhali cestovat za 

lidmi, kteří uvěřili, aby jim byl dán Duch svatý. Čteme v tom předchozím textu, že ti lidé byli  

pokřtěni jen ve jméno Pána Ježíše Krista. Mylné učení je, že automaticky každý, kdo uvěří, je 

pokřtěn v Duchu svatém. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli by učedníci na nikoho po křtu vodou 

vkládat ruce, aby přijal Ducha svatého.  

Nebiblické bludy se dostaly do učení náboženských organizací. Kdo opravdu hledá pravdu, Pán 

se mu dá poznat a pochopí, co je křest v Duchu svatém. 

 

O letnicích byl poprvé seslán Duch svatý na první učedníky a od té doby, jsou lidé po celém 

světě křtěni v Duchu svatém. Podmínky jsou jasné, víra v Pána Ježíše, činění pokání, 

podstoupení křtu ve vodě ponořením v Ježíšovo jméno.  

 

Apoštol Petr vysvětlil o letnicích všem, kteří tam byli, co musí učinit, aby dostali Ducha 

svatého.  

 

Tehdy  jim řekl:  

 

Skutky apoštolské 2:38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu 

Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 

39  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 

Bůh." 

 

I zde je potvrzena biblická pravda, že podmínkou pro přijetí křtu v Duchu svatém je obrácení, 

přijetí křtu ve jménu Ježíše Krista a pak Ježíš Kristus pošle Ducha svatého do věřícího. 

 

Stávaly se i případy, kdy lidé po svědectví o Pánu Ježíši byli spontánně pokřtěni v Duchu 

svatém a učedníci pak dodatečně pokřtili tyto věřící ponořením ve vodě v Ježíšově jménu. 
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Skutky apoštolské 10:44  Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč 

slyšeli. 

45  Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha 

svatého. 

46  Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: 

47  "Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?" 

48  A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal 

několik dní. 

 

Ježíš před svým nanebevzetí řekl učedníkům, aby počkali na křest v Duchu svatém a pak aby 

vydávali svědectví o Ježíši Kristu všem národům. 

 

Skutky apoštolské 1:5  Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne 

těchto několik dní." 

6  Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" 

7  Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 

8  ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 

celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

9  Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 

 

Je ještě mnoho dalších biblických textů, které dokazují, že bez křtu v Duchu svatém nejde 

vůbec sloužit Bohu. Z takové bezduché služby se stane zákonické a náboženské sebezapírání 

bez Boží přítomnosti a bez Boží moci. Věřící lidé bez křtu v Duchu svatém přinášejí ostatním 

lidem jen morální zákony a předpisy. Nemají v sobě život od Boha. Slouží jen literou, která 

zabíjí. Neznají svobodu v Duchu svatém, jen moralizují a znemožňují přicházet ostatním lidem 

k živému Spasiteli a Pánu Ježíši Kristu. 

Kdo se pokořil a přijal křest v Duchu svatém, může posoudit všechno a může vykonávat službu  

podle Boží vůle. 

 

1 Korintským 2:14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu 

bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 

15  Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně 

posouzen. 

16  Vždyť `kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat?´ My však mysl Kristovu máme. 

 

Karel Jureček 


