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Máme čekat na další zjevení od Boha nebo máme pracovat s tím co 

máme?   
 

Před příchodem Ježíše Krista na svět bylo velké očekávání. Lidé žili podle Starého zákona, ale 

byli stále otroky ďáblovými, protože ještě nebyl vylit Duch svatý na lidi. 

Jen někteří proroci a Boží lidé byli obdařeni Duchem svatým a mocí a Bůh skrze ně konal divy 

a zázraky. Viz Mojžíš, Jozue, Eliáš, Elíša, Gedeón, pak David a mnoho dalších. Jenže to 

nestačilo pro záchranu celého světa. Bůh se proto rozhodl změnit strategii záchrany lidí a 

rozhodl se dát Ducha svatého všem lidem, kteří v Boha uvěří. Ježíš Kristus byl poslán jako 

vykupitel ze hříchu, jako Spasitel světa, ale také jako ten, který křtí v Duchu svatém. On je tím 

křtitelem Duchem svatým. 

 

Jan křtil lidi na pokání a vydal o Ježíši svědectví 

 

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. 

6  Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. 

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. 

 

Jan tedy vedl lidi k tomu, aby se nechali pokřtít ve vodě, činili pokání, aby jim mohly být 

odpuštěny hříchy. Jan neodpouštěl nikomu hříchy. Jen připravoval lidi na to, že za ním přijde 

někdo silnější, kdo jim odpustí hříchy, když budou činit pokání.  

To řekl o Ježíši Kristu. Ježíš je ten, který byl obětován za hříchy a on jediný dostal od Otce 

moc odpouštět hříchy. Navíc těm, kteří činili pokání bylo dáno zaslíbení, že je Ježíš pokřtí ještě 

Duchem svatým.  

To se stalo pak hromadně až o letnicích.  

Postup byl takový 

- lidé se měli obrátit od svých hříchů a činit pokání 

- měli pak přijmout Ježíše Krista, aby jim odpustil jejich hříchy 

- pak měli dostat Ducha svatého od Pána 

 

Ten první křest Janův byl vyloženě jen na činění pokání a příprava na odpuštění hříchů. 

I když by člověk činil pokání, ale odmítl by přijmout Ježíše, nebyly by mu odpuštěny hříchy a 

nemohl být zachráněn.  

Když lidé i po křtu Janovém pak přicházeli k Ježíši, učedníci je znovu křtili v Ježíšovo jméno, 

aby jim Pán  odpustil hříchy a mohli dostat dar Ducha svatého. 

 

Dnes nemusíme podstupovat dva křty, nejdříve křest Janův a pak ve Jméno Ježíšovo. 

Jan byl jen předvoj před Ježíšem, který připravoval ty, kteří uvěřili a činili pokání k přijetí 

Ježíše. 

Sám řekl, že jen připravuje cestu někomu mnohem většímu než byl on  - Ježíši Kristu. 

A také řekl, že se musí ve službě menšit a On musí růst.  

To platí pro všechny lidi. Jestli byli učedníky Mojžíšovými nebo Janovými, měli se všichni 

obrátit k Ježíši Kristu. 

Dokonce Jan poslal své učedníky za Ježíšem a ptali se, jestli mají čekat někoho jiného než 

Ježíše. 
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Lukáš 7:19  a poslal je k Ježíšovi s otázkou: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" 

20  Ti muži k němu přišli a řekli: "Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi ten, který má přijít, nebo 

máme čekat jiného?" 

21  A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým 

slepým daroval zrak. 

22  Odpověděl jim: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, 

malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 

23  A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží." 

 

Ježíš se stal absolutní autoritou pro všechny lidi na světě a nemusíš čekat na další pověření, 

pokud jsi přijal Ježíše. 

Pak Ježíš křtí v Duchu svatém. Viz letnice.  

První vylití Ducha svatého bylo o letnicích a od té doby je Duch svatý na zemi.  

Nějaké druhé vylití Ducha svatého nebude. Co se už jednou stalo, není třeba znovu opakovat. 

Je jen na lidech, aby tomu uvěřili a Ducha svatého přijali.  

Když byl vylit Duch svatý na první učedníky, pak Petr povstal a citoval proroka Jóele a 

prohlásil, že to,co se stalo, bylo předpovězeno a právě se to teď děje. 

 

Skutky apoštolské 2:14  Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži 

judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: 

15  Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. 

16  Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 

17  `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a 

vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci 

budou mít sny. 

18  I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou 

prorokovat. 

19  A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. 

20  Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; 

21  a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´ 

 

Jenže mnoho lidí stále čeká na nějaké nové vylití Ducha svatého. Žádné nové vylití Ducha 

svatého už v této době nebude. Izrael ještě dostane šanci, protože doposud byli zastření a Ježíše 

nepřijali, proto také nemohou být pokřtěni v Duchu svatém. Nebude to nové vylití Ducha 

svatého, ale Bůh se jim dá nadpřirozeně poznat a oni Ježíše přijmou a tím také i Ducha svatého. 

Jsou jednotliví Izraelci, kteří dnes jsou znovuzrození a jsou pokřtěni v Duchu svatém, ale národ 

zatím ne. Joel pak v proroctví vysvětluje, že v posledních dnech přijde velké vylití Ducha 

svatého na Izrael. To se stalo o letnicích a protože Židé jako národ to nepřijali, dal Ducha 

svatého Bůh i pohanům. 

Na konci budou spaseni i Izraelci, a to proto, že Bůh jim otevře oči a duchovní uši.  

Nebude to nějaký nový Duch svatý, ale ten, který je tady na zemi už 2000 let. 

 

Nebude žádné masívní vylévání Ducha svatého na národy. Nemusíme čekat na nějaké nové 

pomazání a nové probuzení. Je potřeba ve víře a v pokoře přijmout toho Ducha svatého, který 

je tady s námi už 2000 let.  

Kolik lidí se obrátí, bude záviset na tom, kolik bude učedníků Ježíše Krista. Některé země, 

které odmítnou evangelium, vůbec nevstoupí, až na jednotlivé výjimky, do Božího království. 

Duch svatý už 2000 let posílá učedníky Ježíše Krista do všech koutů světa, aby tam přinesli 

evangelium v moci a síle Ducha svatého. Někteří to přijmou a zachrání se a někteří to 

odmítnou. Učedníci měli setřást svůj prach ze svých nohou, když je někde odmítli a měli 

vyslovit nad tím místem soud.  
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Jsou více bezbožná místa a méně. I tam Duch svatý posílá učedníky Ježíše. 

Torben Sondergaard jen poslechl a vyšel. Splnil podmínky učednictví 

- víra, pokání, křest ve vodě, křest v Duchu svatém a  šel.  

Spontánní vylití Ducha svatého se neděje bez učedníků. Nikdy se to nedělo a nikdy se to 

nebude dít. 

I v první církvi byli shromáždění učedníci a na ně sestoupil Duch svatý.  

Pak když přišli tito učedníci na nějaké místo, tak skrze ně přicházel Duch svatý na ty, kteří 

uvěřili.  

V dějinách nebyla nikdy situace, že by nějaká nevěřící společnost, bezbožná  a žijící ve hříchu, 

přijala jen tak Ducha svatého. To odporuje Božímu záměru.  

 

Skutky apoštolské 5:32  My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal 

těm, kdo ho poslouchají." 

 

Apoštolové řekli, že Ducha svatého dal Bůh těm, kteří Boha poslouchají. Bezbožník, 

neobrácený člověk neposlouchá Boha proto nemůže ani přijmout Ducha svatého 

 Člověk se musí nejdříve očistit, aby na něj mohl sestoupit čistý - Svatý duch. 

Duch svatý nevstoupí do vraha, zloděje, lháře a podvodníka.  

Teprve, když člověk činí opravdově pokání, obrátí se a přijme Ježíše - pak do něj vstoupí Duch 

svatý. O tom rozhodne Ježíš Kristus.  

 

Věřící to nechápou a stále čekají na nějaké nové pomazání Ducha svatého.  

Čekají 20, 30, 50 let a nic nedělají, jen čekají až je tzv. Pán zmocní.  

Toto je největší satanův podvod. 

 

Pak zemřou a postaví se před Pána a on se jich zeptá: "Jaké ovoce mi přinášíte?" 

A oni odpoví: "My stále čekáme na tvé pokyny" a pak dodají slovy majora Teraski z Černých 

barohů: "Počas mojej pozemskej služby sa nič zvláštne nestalo".  

Ale stalo se, jen ty jsi u toho nebyl. A pokud se nic nestalo, pak nemůžeš od Pána dostat 

nějakou odměnu.  

 

Nečekej na další zjevení, ani na další proroctví ohledně evangelizace a svědectví a začni hned 

teď všemi prostředky, protože zítra už může být pozdě.  

Konflikty ve světě se stále stupňují a satan utahuje šrouby. 

 

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.  

 

Tady jsou jasné pokyny od apoštola Pavla pro novozákonní křesťany.  

 

Koloským 4:5  Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. 

6  Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. 

 

Galatským 6:9  V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený 

čas. 

 

2 Timoteovi 4:1  Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám 

pro jeho příchod a jeho království: 

2  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém 

vyučování. 

3  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, 

kteří by vyhověli jejich přáním. 

4  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 
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5  Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se 

věnuj své službě. 

 

Pavel tady vyzývá, že nemusíš dál čekat a máš vydávat svědectví o Ježíši Kristu, ať přijdeš 

vhod či nevhod. Dělej to podle své víry a v moci Ducha svatého. 

Jenom hlupák stále váhá a ztrácí život čekáním.  

 

Buď smělý a rozhodný a Pán bude s tebou a bude tě potvrzovat svými skutky. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


