
„Mohl bych se nechat pokřtít?“ nebo „Mohl bych získat křest?“ či „Všechno už mám, ráda bych měla pro 
svůj život křest!“ Podobně slýchám vyjádřené žádosti o pomoc. A každé si velice vážím a všem se pečlivě 
věnuji. Nemám nějaký paušální přístup. Nevyhodím ani rodiče, kteří nejsou sami křesťany, ale přinášejí svoje 
dítě v peřince. Hledám způsob a formu, jak jim vyhovět. Sami do křesťanství nemají odvahu, protože v jejich 
městyse je úplně všichni zavrhli, vždyť jejich nejstarší syn sedí ve vězení za vraždu. Ale po něčem touží! 
Mnoho příběhů musí zůstat pod zpovědním tajemstvím, ale v zásadě není jediné překážky, která by mohla 
člověku uzavřít cestu mezi Kristovy učedníky.  
Samozřejmě, že si příchozí pod pojmem křest představuje svou vlastní verzi toho, co se stane. Představy 
někdy zní až magicky. Jsou ovlivněny různými věroučnými konstrukcemi. Nespěchám, pomalu provázím, 
odpovídám, vysvětluji. Vyjdu vstříc, co jen mohu, abychom si rozuměli. K tomu jsem psal i tento text, ke 
kterému se zas a zase vracím:


Křest 
„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest 
svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zacho-
vat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli po-
voláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze 
všechny působí a je ve všech.“ 
Bible, dopis Efezanům 4:1-6


Byli jednou dva bratranci, kteří posloužili Izraeli i všemu lidstvu. Jan Křtitel a Ježíš Kristus. 


První z nich, Jan Křtitel, svému lidu pomohl křtem vodou, ve kterém topili Izraelité své hříchy. To 
byl národní křest, národní obrození, výraz proměny lidského života. Přicházeli i celníci, tedy kola-
boranti, dnes bychom mohli říct estébáci, zbohatlíci, fiškusové v konkurzních kauzách, exekuční 
mafiáni a zloději dotací. 

Druhý z bratranců, Ježíš, zasáhl celý svět křtem spásy, v němž se všechna etnika stala součástí 
Božího národa bez toho, aby se musela stát Židy. Spojoval nespojitelné, nadchnul je duchem jed-
noty a mocí nového života. Křtil je křtem, ve kterém se rodil nebeský národ. To je třeba si říkat a 
opakovat v době, kdy tak často zní pomatená vize spásy cestou obnovy národních celků.


Oba křty byly jiné. Vycházely z jednoho předpokladu, navazovaly na sebe, ale zásadně se od sebe 
lišily. Jak? 


Janův křest 
Pokud máme dnešním lidem pravdivě a srozumitelně vysvětlovat křest, může nám právě pomoci 
staré židovské chápání křtů, tedy omývání. Křest není jen specialitou Jákobových potomků. Patřil 
k rituálním zvykům Blízkého východu obecně. Ač bylo a je vody na Blízkém východě pomálu, pře-
sto voda křtu doprovázela zásadní změny, které dosahovaly až do morku kostí. Léta putování vy-
voleného lidu i život v zemi zaslíbené provázela slova: „…vypere si šaty, omyje se vodou…“ (Knihy, 
Exodus 29, Leviticus 14nn a Numeri 19) 


Znamenalo to jediné: Byl jsi vážně nemocen a jsi zdráv? Pohřbíval jsi mrtvého? Jdeš do služby ve 
stánku či v chrámě? Musíš si tedy vyprat šaty a umýt se. Je to tak zásadní změna, kterou je třeba 
prožít a promyslet, zvýraznit a procítit. Jdi vodou, umyj se, vyper si oděv, zastav se. Jinak nemů-
žeš patřit ke společenství Božího lidu a nemůžeš sloužit Pánu Bohu. 
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Křest prožil i celý národ najednou. Přechodem přes vody Rudého moře se uzavřela kapitola od-
chodu Izraele z Egypta (1. dopis Korintským 1:10). Vlastně tehdy prošli Boží lidé suchou nohou. 
Až farao a jeho vojsko byli zavaleni vodami moře. Kdybychom se starali o tu vodu, tak bychom 
mohli říci, že důkladně byl pokřtěn až farao a jeho vojsko. Pro Izraelity se přechodem rozvodně-
ného Jordánu, opět po suchém dně, uzavřelo putování po poušti. Byl to tedy takový zvláštní křest, 

 A samozřejmě to byla taky hygienická oaptření, nejen kultická1
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křest bez vody.  Tak vidíme, jak křest odděloval nové od starého, svobodu od otroctví. Jak vidíme, 2

tajemství křtu vůbec není ve množství vody.


Slkutečně, nejde o vodu. Židovský rabín a náš apoštol Pavel z Tarsu dokonce říká: „…naši praot-
cové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři 
spojeni s Mojžíšem…“ (1. dopis Korintským 10:1n)  Zvláštní oblakový a v noci ohnivý sloup, který 
šel před Izraelem, dával směr krokům Božího lidu. Když vyvolený národ pronásledoval už zmíněný 
faraón, oblaka se postavila za Izrael a zakryla pronásledovatelům výhled.


Shrňme to: Naše řeči o omývání a křtech, jsou hovorem o tajemství změny stavu. Křest připojoval 
ke společenství vyvoleného národa (nemocný) uschopňoval ke službě Bohu (kněží). Křest byl pře-
chodem od otroctví ke svobodě (Izrael) a křest poskytoval Boží ochranu a dával směr (sloup obla-
kový a ohnivý) 


A tak křtil i Jan. Lidem, kteří tichým odporem vůči utlačovatelům i teroristickými akcemi vůči insti-
tucím Říma usilovali o svobodu od římského protektorátu, najednou začal více vadit jejich vlastní 
hřích! Přišel Boží čas a jim došlo, že jde o něco jiného, než o okupanty. Vyznávali v zástupech svá 
provinění a Jan jejich víře v nový začátek pomáhal tím, že je křtil. Věděl, že je to jeho povolání. 
Nicméně neměl pro pokřtěné více, než rady pro další všední život tak, aby nehřešili. Jan neměl 
budoucnost. Proto ta úžasná a skvělá shromáždění u Jordánu skončila. Končí i mnohá probuzení, 
ve kterých vidíme dno svého života. Potřebujeme nová a nová. Je to lidské, není na tom nic špat-
ného.


Křest Kristův - ve jméno Otce, Syna i Ducha 

Křest, kterým nás poslal křtít náš Pán, ten se neopakuje. Ten je projednou a nastálo. A dává člo-
věku více, než Janův křest. Posluchači Jana Křtitele hledali Boží vedení. A Jan je pokřtil po židov-
sku a ukázal na Ježíše. A to nové Boží, to skutečně přišlo až s Ježíšem. Ten dokonce nekřtil vo-
dou (Janovo evangelium 4:2) jako Jan a vůbec s Janem Křtitelem o vliv na současnost nesoutěžil. 
Ježíš křtil Duchem svatým a ohněm, jak je tu výslovně řečeno. Co to je? 


1. Křest Duchem svatým

Kdo byl s Ježíšem, byl pod mocí Ducha Božího. Když Pán otevřel ústa a kázal to, co my máme v 
Bibli, lidé byli pod vlivem Božího ducha. Byli v tom až po krk. Těžko se dal oddělit Pán Ježíš, Syn 
Boží, od Ducha, který vládnul všude tam, kam se hnul. Bylo to bez diskuse. Nikdo to nedokázal 
dobře ani popsat až to on sám vyjádřil slovy: „…Duch pravdy, kterého svět nemůže přijmout, po-
něvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.…“ (Janovo evange-
lium 14:17) 


On je to, který křtí duchem a připojuje k Božímu lidu i dnes. Pavel, apoštol, říká radostně: „Neboť 
my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo 
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ (1. dopis Korintským 12:13) 


Kdo je pokřtěn Duchem, ten může věřit a patří ke Kristu. Slyšíš Evangelium? Mluví k tobě Duch 
svatý. Nemá být oddělován od Slova Božího, jak říkáme Bibli. Ještě nemůžeš věřit? Potřebuješ 
křest Duchem svatým! Požádej Pána Ježíše Krista, my budeme žádat s tebou. On tě jistě pokřtí a 
připustí k sobě, budeš Jeho a On tvůj.


2. Křest ohněm

Kdo byl s Kristem, procházel ohněm utrpení a zkoušek. Snad i pochybností. Známe oheň králov-
ského krematoria, který v Babylóně měl spálit na padrť ty, kteří si dovolili myslet něco jiného, něž 

 Suchý křest měli také i Noe s rodinou, protože oni byli „pokřtěni“ do korábu a zachráněni z vody! Viz 1. 2

dopis Petrův 3:20n „Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody 
zachráněno jenom osm lidí. 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 (o níž Boha prosíme) – na zákla-
dě vzkříšení Ježíše Krista.“
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sám král. Tři mládenci z Judska, Šadrak, Méšak a Abed-nego, kterým Babylóňané změnili i jména, 
však přežili a oheň je nespálil. Ti, kdo je do plamenů házeli – zahynuli. 
3

Proč to tak musí být, že trpíme a máme pochybnosti? Proč se svět s Kristem nemůže vyvíjet rov-
nou a jen k lepšímu? Je vám také úzko a tenhle křest byste si ušetřili? Nejen vy. Sám Pán Ježíš, 
když o něm mluvil, nezamlčel úzkost: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už 
vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!“ (Lukášovo evangelium 
12:49n) O co šlo, co jej trápí? Jeho vlastní utrpení? Nejenom to; i s námi cítí, když se naplňuje to, 
co říkal: „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chví-
le bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec 
proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti 
tchyni.“ (Lukášovo evangelium12:51-54) Jestli si někdo přeje konec tohoto ohnivého období, je to 
náš Pán. Ale bude to až závěr dějin, kdy  „…se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého 
člověka.“ (1. dopis Korintským 3:13)  

Spalují vás pochybnosti. Dohání vás běžný pracovní kalendář? Žhaví vás péče o rodinu, jste na 
mateřské a kojíte či vám teprve hoří lýtka? Zapáleni žhnete láskou? Hoří vám půda pod nohama? 
Shořely vám všechny naděje či jste skutečně vyhořeli? Nikdo vám lépe nerozumí, než Pán a nikdo 
si více nepřeje, aby to někam dospělo, než on. Jsme v jeho náruči! Ale není jiného způsobu, který 
by nás oddělil od pozemskosti, ke které jsme se tak přilepili, než ten oheň utrpení a pochybností. 
Paradoxně - čím více zapadáme do obtíží života - a neutíkáme od nich - tím více potřebujeme 
Boha! Tím více jsme jeho! Na ohnivou cestu nám apoštol dává radu: „Nepotkala vás zkouška nad 
lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1. dopis Korint-
ským 10:13)


Abyste si byli jisti! 
A kde je křest vodou, kterým slouží dnešní křesťané? Jaké má místo? Někde mezi tím. Křtíme ty, 
kteří věří – tedy jsou pokřtěni Duchem svatým. A křtíme je uprostřed ohně zkoušek a trápení. Ano, 
někde mezi tím je křest vodou, který nařídil vzkříšený Pán Ježíš Kristus učedníkům: „Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, 
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku.“ (Matoušovo evangelium 28:19)  

Tím svou církev, svoje učedníky zahrnul do svého díla. Dal nám podíl na tom, co dělá s lidmi. 
Chtěl abychom byli jeho tělem, které zapojuje, namáčí do své živé přítomnosti. Zve ke stolu a za-
čleňuje či přijímá nové a nové učedníky jako molekuly těla Kristova. Kazatel či kněz je prodlouže-
nýma rukama církve, těla Kristova, které svým přijetím a začleněním nového křesťana slouží růstu 
toho těla. Na tom začlenění záleží více, než na vodě ponoření, polití či kropení. Bez zarůstání do 
těla Kristova by ten člověk ani snad pokřtěn nebyl. A proto neumíme křtít bez začlenění mezi pl-
noprávné členy našich sborů. Bez péče o děti, které křtíme. Chceme novým křesťanům posloužit 
tím, že se jim dáme poznat, přijmeme je a dáme jim možnost se podílet na práci, kterou jsme do 
té doby stíhali jen my.


To samo členství není jen úřední formalitou, ale samo o sobě je vzácným a výsostným podílem na 
Božím díle. A to dokud nepřijde opět ten, který nás nyní křtí Duchem svatým a ohněm. „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. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože 
máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.“ (dopis Římanům 6:4n)


To vše je ten jeden křest Kristův, který jsme uvedli v začátku citací z dopisu Efezanům. Křest ve 
jméno Trojjediného; křest Duchem, vodou i ohněm.


„Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kris-
tus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu 
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jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v 
Kristu Ježíši.“  (dopis Římanům  6:8-11)


„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám 
klíče od smrti i hrobu.“ (Zjevení Janovo 1:17-18)
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