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Pravidlo pro naše křesťanská setkání:
Bibli vykládáme Biblí!
Níže uvedené citace pochází z Českého studijního
překladu Bible (z důvodu přesnosti), důležité části jsou
ztučněny.

Skutky 1:1-5
“První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš
začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze
Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim
také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po
čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím
království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se
nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení -“které jste slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou, vy však
po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu
Svatém.”

Skutky 2:1-4
“Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom
místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene
prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim
jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z
nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni (pokřtěni zaměnitelné) Duchem Svatým a začali mluvit jinými
jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“

Skutky 2:1-4

představa umělců :)

Skutky 2:5-8
“V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů,
které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se
mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel
mluvit svou vlastní řečí. [Všichni] byli ohromeni a udiveně
říkali: “Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci?
Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém
jsme se narodili?“

Skutky 2:14-17
“Petr se postavil spolu s jedenácti, pozvedl svůj hlas a
přímo k nim promluvil: “Muži judští a všichni obyvatelé
Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně
má slova. Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je
devět hodin ráno. Ale toto je to, co je řečeno skrze
proroka [Jóela]: "I stane se v posledních dnech, praví Bůh,
že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše
dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a
vaši starci budou mívat sny.
I na své otroky a na své otrokyně [v oněch dnech] vyleji ze
svého Ducha, [a budou prorokovat].“

Skutky 2:37-42
“Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli
Petrovi i ostatním apoštolům: “Co máme dělat, muži
bratři?” Petr jim [řekl]: “Učiňte pokání a každý z vás ať se
dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění
svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to
zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko
a které si povolá Pán, náš Bůh.” A ještě mnoha jinými slovy
to dosvědčil a vyzýval je: “Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!” Ti, kteří [radostně] přijali jeho
slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce
duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve
společenství, v lámání chleba a modlitbách.“

Křest (naplnění) Duchem svatý
≠
přijmout dar Ducha svatého

Matouš 3:11
Marek 1:8
Lukáš 3:16
“Jan Křtitel: “Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který
přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani
nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.”“

Jan 1:33
“Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a
zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne
poslal křtít ve vodě, mi řekl: "Na koho uvidíš sestupovat
Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu
Svatém.”“

Ani sám Ježíš nevstoupil do služby, než ho:

Sk 10:38
... Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z
Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval
všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s
ním.

●

●

Mluvení v jazycích je často průvodní jev křtu v Duchu
Svatém.
Křest v Duchu Svatém může předcházet křtu vodou
(Kornéliův dům)

Sk 10:44-48
“Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na
všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s
Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar
Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit
Boha.
Potom Petr prohlásil: “Může někdo odepřít vodu, aby
nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého [tak] jako
my?” A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista.“

Sk 8:14-17
„Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo
slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam sestoupili a
pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, neboť ještě
na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána
Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha
Svatého.“
Pokračování – Šimon kouzelník – dar není za peníze!

Sk 19:1-7
“Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel
hornatým vnitrozemím a přišel do Efesu; tam nalezl nějaké
učedníky. Řekl jim: “Přijali jste Ducha Svatého, když jste
uvěřili?” Oni mu odpověděli: “Ne, vždyť jsme ani neslyšeli,
že je Duch Svatý.” Řekl: “Jak jste tedy byli pokřtěni?” Oni
řekli: “Janovým křtem.”
Pavel řekl: “Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v
toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.” Když to
uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. A když na ně
Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili
jazyky a prorokovali. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.“

Výsledky křtu v Duchu svatém:
●

projevy (dary) Ducha svatého,



prorocké výroky,



chvály (oslava Ježíše Krista)



zvýšená citlivost vůči hříchu,



touha modlit se,



prohloubená láska k Božímu slovu ...

Duchovní dary:

1. Korintským 12:7
“Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly
v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale
tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je
dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť
jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému
podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž
Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému
působení mocných činů, jinému proroctví, jinému
rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak
výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch,
který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.“

Mluvení v jazycích
Jeden z projevů Ducha svatého, při níž věřící hovoří
jazykem, kterým se nikdy neučil:




skutečný jazyk – Sk 2:6
jazyk neznámý - 1K 13:1 - “Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskými ...”, nebyl by potřeba výklad
(stačil by překlad)

“Mluvení ve vytržení” není správný překlad (užívá se např.
v ekumenickém překladu)
Při mluvení jazyky se spojuje duch věřícího a Duch svatý ke
chvále, modlitbě nebo proroctví vyjadřované slovy.

Mluvení v jazycích
●

●

●

Pokud je mluvení (andělskými jazyky) doprovázeno
výkladem, je možné jej využít hlasitě při veřejných
bohoslužbách. Jinak by mělo být určeno pro
budování osobního duchovního života.
Mluvení v jazycích může být falešné – máme zkoumat,
zda-li duchovní projevy pochází od Boha.
O dary máme žádat: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z
nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.” (Lukáš
11:13)

1. Korintským 14:1-5
“Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech,
nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví
jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu
nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje,
mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví
jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje
církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více,
abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo
mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev.“

Amen

Připravil: Vít Pechanec

