
67. Mohu být v dnešní době pokřtěn Duchem Svatým?
(Aneb: Jaký byl účel křtu Duchem Svatým a který křest je na odpuštění hříchů?)

68. Byli apoštolové pokřteni vodou?
69. Proč Pavel nepokřtil více lidí?

67. Mohu být v dnešní době pokřtěn Duchem Svatým?

I.) V NZ jsou popsané pouze dva případy křtu lidí Duchem Svatým. Podle Písem křest Duchém Svatým 
byl  znamením naplnění Joelova proroctví  o   doručení   podmíněného  daru Boží spásy Duchem 
Duchem Svatým: 1) Židům a 2) pohanům, tedy všem lidem. Povšimněte si, že křtem Duchem Svatým 
křtil Duch Svatý lidi a nikoliv lidé lidi.

Naproti tomu v NZ je popsaná celá řada případů křtu lidí vodou jinými lidmi. Podle Písem Bůh stanovil 
vedle podmínky víry v Ježíše Krista a pokání z hříchů jako jednu z dalších podmínek pro přijetí daru 
Boží  spásy  (doručeného  Duchem Svatým),   křest  vodou  (ponořením do  vody)  ve  jménu  (tedy  z 
autority) Ježíše Krista za účelem odpuštění hříchů: 1) pro Židy a 2) pro pohany, tedy pro všechny lidi.

1)  Židé:

Skutky apoštolské 2:1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat.
5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou 
vlastní řečí.
7 Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
9 Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
10 Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
11 židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých 
skutcích Božích!"
12 Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: "Co to má znamenat?"
13 Ale jiní říkali s posměškem: "Jsou opilí!"
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  .'  
22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, 
divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.



24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
33 Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to 
vidíte a slyšíte.
36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a 
Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme   dělat  , bratří?  "
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."
40  A ještě mnoha jinými slovy je Petr  zapřísahal a napomínal:  "Zachraňte se z tohoto zvráceného 
pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

2) pohané

Skutky apoštolské 10:31 a řekl: 'Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích.
32 Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona 
u moře.'
33  Hned jsem tedy pro tebe poslal  a ty jsi ochotně přišel.  Nyní jsme tu všichni shromážděni před  
Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil."
34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
36  To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je  
Pánem všech.
37 Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.
38  Bůh obdařil  Ježíše z Nazareta  Duchem svatým a mocí,  Ježíš  procházel  zemí,  všem pomáhal  a 
uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39 A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se -
41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a  
pili po jeho zmrtvýchvstání.
42 A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých 
i mrtvých.
43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo 
v něho věří."
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.

V tomto druhém případě si musel apoštol Petr vzpomenout na to, co řekl Pán o křtu Duchem Svatým. 
Proč asi? Evidentně proto, že to nebyla běžná věc:

Skutky apoštolské  11:16  Tu jsem si  vzpomněl  na to,  co řekl  Pán:  'Jan křtil  vodou,  ale  vy budete 
pokřtěni Duchem svatým.'
17 Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom 



mohl Bohu bránit?" 

II.) Při křtu vodou (ponořením do vody) je věřící člověk  pohřben spolu s Kristem a spolu s Kristem 
povstáva k novému životu:

Římanům 6:1 Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
2 Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
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.

Při křtu vodou nejde o smytí tělesné špísny, ale o odpuštění hříchů a dobré svědomí před Bohem:

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,

III.) Písmo zná jenom jeden křest, který je určen pro každého ke spáse:

Efezským 4:5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
Jan 3:5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít 
do království Božího.

Je to křest ve jménu Ježíše Krista, kterým křtí člověk člověka a jediný takový křest je křest  
vodou na odpuštění  (nebo obmytí) hříchů:

Matouš 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte   je   ve jméno Otce i Syna i Ducha   
svatého

Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, 
učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
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."
40  A ještě mnoha jinými slovy je Petr  zapřísahal a napomínal:  "Zachraňte se z tohoto zvráceného 
pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Skutky apoštolské 8:35 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 ---
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.

Skutky apoštolské 19:3 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.

Skutky apoštolské 22:10 Řekl jsem: 'Co mám dělat, Pane?' A Pán mi řekl: 'Vstaň a pokračuj v cestě do 
Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.'
11 Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak mě dovedli 
do Damašku.
12  Jeden muž,  zbožný  podle  Božího  zákona,  jménem Ananiáš,  který  měl  dobrou pověst  u  všech 
místních židů,
13 přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: 'Bratře Saule, otevři oči!' A já jsem v tu chvíli nabyl zraku.
14 On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel 
hlas z jeho úst.
15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys by  l obmyt z  e svých hříchů  .'

1 Korintským 1:14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž 
nepozbyl smyslu.

IV.) Přemýšlejte o tom, co Bůh zjevil v NZ Písmu ohledně křtu vodou na odpuštění hříchů a jeho 
předobrazu v SZ:

1 Korintským 10:1 Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým 
sloupem, všichni prošli mořem,
2 všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,

1 Petrův 3:20  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,

Závěr je takový, že v dnešní době člověk nemůže být pokřtěn Duchem Svatým tak, jak je to 
popsáno ve Skutcích 2 nebo 10. Může však být pokřtěn vodou na odpuštění svých hříchu, což 
vyžaduje Pán Ježíš Kristus. Vedle víry, Ježíš Kristus vyžaduje od lidí pokání z hříchů, vyznání 
Ježíše jako Pána a právě křest vodou na odpuštění hříchů. 

Pokud si přejete činit Boží vůli, tak si vezměte příklad z apoštola Pavla:

Skutky apoštolské 22:10 Řekl jsem: 'Co mám dělat, Pane?' A Pán mi řekl: 'Vstaň a pokračuj v cestě do 
Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.'
11 Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak mě dovedli 



do Damašku.
12  Jeden muž,  zbožný  podle  Božího  zákona,  jménem Ananiáš,  který  měl  dobrou pověst  u  všech 
místních židů,
13 přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: 'Bratře Saule, otevři oči!' A já jsem v tu chvíli nabyl zraku.
14 On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel 
hlas z jeho úst.
15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'
17 Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli.

Když apoštol Pavel mohl učinit Boží vůli, můžete tak učinit i  Vy!

68. Byli apoštolové pokřtěni vodou? 

I.) Ježíšovi apoštolové byli pokřtěni vodou Janovým křtem 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."

Matouš 3:1 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2 "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
3  To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně,  
vyrovnejte mu stezky!'
4  Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med 
divokých včel.
5 Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,
6 vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
7  Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám 
ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
9 Nemyslete si, že můžete říkat: 'Náš otec je Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit  
děti z tohoto kamení.
10  Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 
ohně.
11 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.

Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků.
36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží."
37 Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem.
38 Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což 
přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?"
39 Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 
čtyř hodin odpoledne.
40 Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
41  Vyhledal  nejprve  svého  bratra  Šimona  a  řekl  mu:  "Nalezl  jsem  Mesiáše  (což  je  v  překladu: 
Kristus)."
42  Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat 



Kéfas (což se překládá: Petr)."
43 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!"
44 Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova;
45 Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci,  
Ježíše, syna Josefova z Nazareta."

Skutky apoštolské 1:21  Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl 
mezi námi,
22  od  křtu  Janova  až  do  dne,  kdy  byl  od  nás  vzat, musí  se  spolu  s  námi  stát  svědkem  jeho 
zmrtvýchvstání."
23 Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje;
24 pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,
25 aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří."
26 Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

II.) Ježíšovi apoštolové křtili vodou na odpuštění hříchů: 

Matouš 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

Jan 3:22 Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.
Jan 4:2 ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci -

III.) Ježíšovi apoštolové hlásali křest vodou na odpuštění hříchů:

Skutky apoštolské 2:37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co 
máme dělat, bratří?"
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.

Na podkladě informací zjevených Duchem Svatým v  Písmu lze rozumně učinit závěr, že Ježíšovi 
apoštolové byli minimálně pokřtěni vodou Janovým křtem na odpuštění hříchů. 

Osobně se  kloním k tomu, že apoštolové byli pokřtění i Ježíšem, když se stali Jeho učedníky. Tento 
můj názor vychází z logiky věci, kdy Janovi učedníci byli pokřtěni Janovým křtem. Ježíšovi učedníci 
byli  rovněž  pokřtěni  ať  již  Ježíšem nebo Jeho  učedníky.  Nebyl  jediný důvod,  proč  by Ježíš  křtil 
Janovým křtem, když to byl Jan, který vydával svědectví o Ježíšovi, jako o tom, koho poslal Bůh 
(Mesiáš). Jeví se mi však, že v té době, ještě nebyl stanoven křest ve jménu Ježíše jako nutná podmínka 
pro spásu, ale že se tak stalo až po smrti Ježíše, Jeho vzkříšení z mrtvých, vystoupení na nebe a seslání 
Ducha Svatého. Ježíš totiž za svého života na zemi zachraňoval lidi tím, že jim odouštěl jejich hříchy i 
bez toho, aniž by museli být pokřtěni vodou v jeho jméno:

Jan 3:25 Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování.
26 Přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal 
dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu."
27 Jan odpověděl: "Člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe.
28 Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.
29 Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se 
raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.
30 On musí růst, já však se menšit.



31 Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských 
věcech. Kdo přichází z nebe je nade všecky,
32 svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.
33 Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý.
34 Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.
35 Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.
36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

Lukáš 5:20 Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."
21 Zákoníci a farizeové začali uvažovat: "Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit 
hříchy, než sám Bůh?"

Lukáš 7:47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu 
se málo odpouští, málo miluje."
48 Řekl jí: "Jsou ti odpuštěny hříchy."
49 Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat: "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?"
50 A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!"

Lukáš 23:39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i  
nás!"
40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
45 Chrámová opona se roztrhla v půli.
46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech 
skonal.

Ježíšovi apoštolové uvěřili v Ježíše jako Spasitele ještě před Jeho vzkříšením z mrtvých.   Ježíš je 
považoval za čisté (očištěné od hříchů):

Marek 8:29 Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."

Jan 6:66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.
67 Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?"
68 Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží."
70 Ježíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel."
71 Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.

Jan 13:9 Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!"
10 Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale 
ne všichni."
11 Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí.

Jim dal Ježíš po svém vzkříšení  příkaz, aby křtili v Jeho jménu (tedy na podkladě jeho autority) 
ty lidi, kteří v něj uvěří. Kdo od tohoto okamžiku uvěří v Ježíše jako svého Spasitele musí být 
pokřtěn na odpuštění hříchu v Ježíšově a nikoliv v Janově jménu:



Matouš 28:19 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."

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."
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.

Skutky apoštolské 22:14 On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho 
Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst.
15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'

69. Proč Pavel nepokřtil více lidí?

1 Korintským 1:10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a 
neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12   Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke   
Kristu.
13    Je  snad Kristus  rozdělen?  Což byl  Pavel  za  vás  ukřižován? Nebo jste  byli  pokřtěni  ve  jméno   
Pavlovo?
14   Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;  
15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův 
kříž nepozbyl smyslu.
18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí  
Boží.
19 Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo 
věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
26 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani 
mnoho mocných, ani mnoho urozených;
27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby 
zahanbil silné;



28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v 
nic -
29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
30  Vy však  jste  z  Boží  moci  v  Kristu  Ježíši;  on  se  nám stal  moudrostí  od  Boha,  spravedlností, 
posvěcením a vykoupením,
31 jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu'.

Pavel byl povolaný Kristem za apoštola, aby na prvém místě hlásal evangelium. Jiní křesťané, kteří 
neměli toto povolání, tedy mohli pomáhat Pavlovi při provádění křtu. (Podobně jako Ježíšovi pomáhali 
při křtu Jeho apoštolové.)

Sám Pavel byl pokřtěn vodou na obmytí (odpuštění) hříchů a  křest vodou ve jménu Ježíše na odpuštění 
hříchů hlásal  lidem. 

Skutky apoštolské 22:14 On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho 
Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst.
15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'

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."
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.
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