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1. Úvod 

Vymezení problému 

Ježíš Kristus kázal evangelium, nebo dobrou zprávu, o Božím království. Vyzýval své posluchače, aby "čini-

li pokání a věřili" onomu evangeliu, protože Království bylo blízko (Marek 1:15). Po Ježíšově nanebevstou-

pení bylo odpovědí na evangelium podle Skutků 2:38 "činit pokání a být pokřtěn každý z vás ve jménu Ježí-

še Krista pro odpuštění hříchů". Ježíš řekl v Markovi 16:16: "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak 

neuvěří, budeť zatracen." Písmo jasně ukazuje, že správnou odpovědí na slyšení evangelia je věřit mu, činit 

pokání a být pokřtěn. Přesná povaha, účel a význam tohoto křtu byly někdy špatně chápány. 

V některých křesťanských kruzích dnes existuje přesvědčení, že křest, který je nedílnou součástí naší odpo-

vědi, je křtem ve svatém duchu, a že křest ve vodě již není nutný ani žádoucí.  

Po mnoho let jsem byl zapojen do služby, která lpěla na této víře. Jinými slovy, při příchodu většího (svatého 

ducha) skončilo to menší (voda). Tato náhrada byla zahájena při Letnicích. Při Letnicích se poprvé použila ná-

hrada.1 

V posledních letech některé skupiny, které začaly jako "odnože" této služby, se přihlásily k podobnému 

přesvědčení. 

Písmo ukazuje, že staré ceremoniální vnější mytí ve vodě předepsané mozaickým zákonem pro Izrael směřo-

valo k nové, skutečné vnitřní očistě ve svatém duchu (božské povaze Boha), a nyní je nahradilo.2 

Další variace tohoto učení říká, že křest ve vodě je zastaralý, protože máme být pokřtěni obrazně, ve jméno 

Ježíše Krista. 

Vodní křest jakéhokoli druhu je nepodstatný a zastaralý. Jediným příslušným křtem pro ty, kteří dnes vyznávají 

Krista, je obrazný termín "křest", který je používán pro "být ponořen" do Kristova díla, učení a přikázání skrze 

působení svatého ducha a víry.3 

Ačkoli mohou existovat jisté rozdíly mezi různými verzemi této doktríny, všechny mají společný základní 

předpoklad: křest ve vodě byl nahrazen duchovním nebo obrazným křtem, takže vodní křest je zastaralý a 

zbytečný.4 Problém s tímto nápadem je však v tom, že neexistuje žádný jasný výrok v Písmu, který to 

ukazuje. Obvyklý přijímaný význam křtu je křest ve vodě. Začněme uvažováním o tom slovu samotném. 

Slova "křest" a "křtít" 

Část potíží v chápání významu pro "křest" a "křtít" spočívá v tom, že jsou prostě přepisem řeckých slov. V 

době překladu neexistovalo odpovídající anglické slovo. Podstatné jméno "křest" (angl. baptism) je jedno 

ze dvou řeckých podstatných jmen, baptisma či baptismos, zatímco sloveso "křtít" (angl. baptize) pochází 

z řeckého slovesa baptizo (z kořenu baptein). Tento kořen znamená "potopit, ponořit se nebo umýt; to také 

znamená, už od homerského období, obřad ponoření do vody. Frekventativní forma baptizein se objevuje 

mnohem později (Platón, Euthydemus 227d, Symposium 176b)."5
 

                                                           
1 V. P. Wierwille, The Bible Tells Me So (New Knoxville, OH: American Christian Press, 1971), str. 134. 
2 John A. Lynn, What is True Baptism? (Indianapolis: Christian Educational Services, 2002), str. 1. 
3 Gary Gudlin, "Baptism Doth Now Save Us," syllabus z vyučování v Summer School 2003 (Jamesville, NY: Christian 

Biblical Resources, 2003), str. 2. 
4 Existují další doktríny týkající se křtu, které umožňují přijetí vody i ducha. Některé z nich budou řešeny v pozdějších 

kapitolách, ale hlavním zaměřením tohoto spisu je doktrína, které jsem se po mnoho let držel, že vodní křest je zastaralý 

a byl nahrazen duchovním křtem. 
5 The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, ed. (NY: MacMillan Pub. Co., 1987), s.v. “Baptism” 
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Sloveso baptizo je odvozeninou jiného slovesa, bapto, což znamená ponořit, namočit, které se objevuje v 

Lukášovi 16:24, Janovi 13:26 a Zjevení 19:13. Online Bible Greek Lexikon popisuje rozdíl mezi bapto a 

baptizo takto: 

Nejjasnější příklad, který ukazuje význam baptizo, je text od řeckého básníka a lékaře Nikandra, který žil ko-

lem roku 200 př.n.l. Je to recept na výrobu čalamády a je užitečný, protože používá obě slova. Nikandros říká, 

že k tomu, aby se zelenina připravila, měla by se nejprve zelenina "ponořit" (bapto) do vařící vody a pak "křtít" 

(baptizo) v roztoku octa. Obě slovesa se týkají ponoření zeleniny do roztoku. Ale první je dočasné. Druhé, 

křtění zeleniny, vytváří trvalou změnu.6 

Slovo bylo ve světské řečtině běžné, ale příbuzná podstatná jména jsou omezena na slovní zásobu Nového 

zákona podle Hasting’s Bible Dictionary. 

[Podstatné jméno] se nevyskytuje v LXX [Septuaginta, řecký překlad Starého zákona], ani sloveso, s nímž je 

spojeno, nikdy nebylo použito při iniciačním obřadu [v LXX]. Toto sloveso je odvozeninou od toho, co zname-

ná ponořit, namočit (Jan 13:25, Zj 19:13), ale samo má širší význam, tj. "mýt, prát", zda celé tělo nebo jeho 

část, buď ponořením, nebo litím vody (Mar 7:4, Luk 11:38).7 

Protože neexistoval anglický ekvivalent, tato řecká slova byla pouze přepsána do angličtiny. Stejně jako 

naše anglické slovo "wash", (mýt, prát) řecké sloveso v jeho běžném použití naznačuje vodu (angl. water). 

Když říkám, že jsem si umyl ruce, je naznačeno a chápáno, že mám na mysli "ve vodě". Pokud se mluví o 

praní nebo ponoření do jiné látky, je výslovně uvedeno, zda je to tekutina jiná než voda, obrazné použití 

slova. Pokud však není látka zmíněna, předpokládá se nebo se naznačuje voda. 

V Bibli se vyskytuje hrstka výskytů, kde se slova používají způsobem, který se netýká obřadu křtu, ale z vět-

ší části použití křtu v Novém zákoně spadá do jedné ze tří kategorií: Janův křest, křest v Ježíšovo jméno a 

křest svatým duchem. Hodně z nedorozumění ohledně křtu pochází z toho, že jak podstatné jméno, tak slo-

veso je někdy v Bibli používáno bez bližšího určení či vymezení; to znamená, že verš výslovně nepoužívá 

slova "voda" nebo "duch". Mohlo by se zdát, že v těchto případech by "křest" mohl být buď vodou nebo du-

chem a význam je často považován za dvouznačný. Proto je výklad často vkládán do pasáže na základě 

předpojatých myšlenek interpretů. Abychom se vyhnuli nedorozumění, budeme zkoumat, jak se v Bibli po-

užívá "křtít" a "křest". 

Když je použit křest Janův, je zřejmé, že jde o vodu. Kromě toho se slovo "křtít" nebo "křtěn" objevuje 

samo (tj. není výslovně označena "voda" nebo "duch") dvakrát a slovo "křest" čtyřikrát. Když prozkoumáme 

Písmo, uvidíme, že existuje jasný vzor, který odlišuje různé druhy křtu, a kontext definuje tento vzor.8 

Začněme všeobecnou diskusi o primárních otázkách týkajících se křtu a poté podrobněji prozkoumáme vý-

skyty. Podíváme se také na historický vývoj doktríny o křtu a vezmeme v úvahu jeho smysl a význam ve 

vztahu k novému zrození. Nakonec se budeme zabývat důvody, proč by měl být člověk pokřtěn, včetně pod-

robného přezkoumání textových důkazů ohledně Ježíšova příkazu křtít. 

                                                           
6 James Montgomery Boice, Bible Study Magazine, May 1989 citováno v Online Bible Greek Lexicon (software, 

Online Bible Foundation, 1995-2005) 
7 Hastings Dictionary of the Bible, James Hastings, ed., Hendrickson Publishers, Inc. edition (přetištěno z Charles Scri-

bner’s Sons edition, New York: 1909), s.v. "Baptism" 
8 Seznam všech výskytů křtít/křest je uveden v Dodatku. 
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2. Hlavní problémy 

Voda vs. duch? 

Citáty z Písma, které jsou obvykle uváděny jako důkaz toho, že křest duchem nahradil vodní křest, jsou ty, 

které říkají: "Jan křtil vodou, ale Ježíš křtí svatým duchem." Podívejme se na tyto verše z Písma. 

Matouš 3:11 Jáť křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto 

nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. 

Marek 1:8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým. 

Lukáš 3:16 Odpověděl Jan všechněm, řka: Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť silnější nežli já, kterémuž 

nejsem hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho. Tenť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. 

V Janově evangeliu jsou použita podobná slova, ale obě poloviny prohlášení jsou od sebe den vzdáleny. 

Jan 1: 

26 Odpověděl jim Jan, řka: Já křtím vodou, ale u prostřed vás stojí, jehož vy neznáte. 

27 Totoť jest ten, kterýž po mně přišed, předšel mne, u jehož obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka. 

28 Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kdež Jan křtil. 

29 Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa. 

30 Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž mne předšel; nebo přednější jest než já. 

31 A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou. 

32 A svědectví vydal Jan, řka: Viděl jsem Ducha sstupujícího jako holubici s nebe, a zůstal na něm. 

33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a 

zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým. 

34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží. 

Ve Skutcích používá Ježíš podobná slova, která si Petr později vybavuje. 

Skutky 1:5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech. 

Skutky 11:16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni 

budete Duchem svatým. 

Všimněte si, že žádná z těchto pasáží neříká, že by Ježíš křtil svatým duchem namísto vody. Vykládat tyto 

pasáže jako úsloví, že by duch nahradil vodu, znamená vkládat do nich klamný rozpor, který neexistuje. 

Předpokládá se, že duch je postaven proti vodě, jako byvší protikladný a vzájemně se vylučující, ale o to 

vůbec nejde. Cílem je porovnat Janův křest s Ježíšovým křtem a porovnat povahu obou, ukázat rozdíly 

mezi oběma 

Navíc, vykládat tyto verše jako "duch versus voda" předpokládá, že to jsou jediné dva křty, o nichž se v Bi-

bli mluví. Ale ve skutečnosti existují tři. Jan křtil ve vodě, existuje křest ve vodě ve jménu Ježíše a existuje 

křest svatým duchem, který vykoná Ježíš. Křest svatým duchem je skutečně duchovní křest, ale v knize 

Skutky vidíme i případy věřících, kteří křtí jiné osoby. Ten nemůže být křtem svatého ducha, protože ten 

koná jen Ježíš podle Skutků 2:33. Ale křest ve vodě, který učedníci vykonávají ve Skutcích, je stále ještě 

odlišný od Janova křtu. 

Verše v 1. kapitole Jana ukazují, že Jan Křtitel stavěl do protikladu nejen vodu a ducha, ale svou službu a 

Ježíšovu službu. ("Já křtím vodou, ale u prostřed vás stojí … po mně přišed, předšel mne; nebo přednější 

jest než já.") Později, po Kristově usmiřující oběti, byl křest prováděn ve jménu Ježíše a o křtu v jeho jmé-

nu je řečeno, že je vyšší než Janův křest (Skutky 19:4, mezi jinými verši). Ale byl to stále ještě vodní křest, 

jak je vidět ze záznamů ve Skutcích. Nikde se neříká, že duch a voda se navzájem vylučují, a nikde se neříká, 

že jeden nahrazuje druhý nebo že ten druhý je zastaralý, což se vkládá do veršů, o kterých jsme uvažovali. 
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Když je slovo "ale" použito tak, aby postavilo dvě věci do protikladu, automaticky z toho nevyplývá, že se 

vzájemně vylučují. Ve skutečnosti řecké slovo použité v těchto verších je de, které je použito, aby označilo 

přechod mezi frázemi, nebo protiklad, který není silný. Existuje další slovo alla, které se používá k označení 

silnějšího kontrastu, jako v Matoušovi 4:4: "Člověk nebude žít pouze chlebem, ale [alla] každým slovem, 

které vychází z Božích úst." 

Příklad takového přechodu lze vidět v 1. Korintským 8:1, kde Pavel píše, "známost nadýmá, ale [de] láska 

vzdělává." Tento verš neznamená, že byste měli mít lásku bez znalosti. Prostě to staví do protikladu aspekty 

každé z obou. V tomto případě to ve skutečnosti zahrnuje, že znalost bez lásky je nedostatečná a že člověk 

by měl mít lásku navíc ke znalosti. Podobně Janův křest zahrnoval vodu, zatímco Ježíšův křest by zahrnoval 

ducha. Ale z toho automaticky nevyplývá, že duch a voda se navzájem vylučují. Když čteme zprávy ve Skut-

cích, vidíme, že učedníci křtili vodou v Ježíšově jménu a že Ježíš křtil ve svatém duchu, obvykle současně 

(i když ne vždy). Ve skutečnosti při příležitostech, kdy jedno bylo přítomno bez druhého,11
 to bylo považo-

váno za neobvyklé a apoštolové se zapojili do nápravy situace. Jistě Janův křest ve vodě sám nemohl vyvolat 

vnitřní změnu, jak to mohl udělat svatý duch. Ale existoval také záměr pro vnější označení vody, jak uvidí-

me. Spíše než, že duch nahrazuje vodu, doplňoval ji, a tím působil, že křesťanský křest byl dovršen. 

Ceremoniální omytí? 

Dalším důvodem pro uvažování, že vodní křest zastaral, je to, že byl nesprávně spojován se Starým zákonem 

Mojžíšovým. Nový zákon jasně uvádí, že Stará smlouva byla odstraněna a že předpisy mozaického zákona 

byly nahrazeny, protože byly stíny toho, co mělo přijít, totiž větší oběti Ježíše Krista. Pavel jde do krajnosti, 

aby to vysvětlil v listech Galatským a Hebreům, jakož i v odkazech listů Kolosským a 1. Korintským. Nic-

méně, nikde neříká, že křest ve vodě byl jedním z těch stínů, které byly odstraněny. 

Bylo naznačováno, že Hebreům 9:10 odkazuje na vodní křest, když jej nazývá vzorcem pro dřívější čas, 

který byl odstraněn. 

Hebreům 9: 

8 Čímž Duch svatý ukazuje to, že ještě nebyla zjevena cesta k svatyni, dokudž první stánek trval. 

9 Kterýž byl podobenstvím na ten tehdejší čas, v němž darové a oběti se obětují, kteréž nemohou dokonalého 

v svědomí učiniti toho, kdož obětuje; 

10 Toliko v pokrmích a v nápojích, a v rozličných umýváních a ospravedlňováních tělesných, až do času napra-

vení, záležející. 

I když je pravda, že slovo "umývání" ve verši 10 je slovo baptismos, je třeba mít na paměti, že toto řecké 

slovo není používáno výlučně pro obřad křtu. Tři ze čtyř výskytů podstatného jména se týkají umývání věcí; 

a slovesný tvar, baptizo, zatímco se obvykle odkazuje na křest, je také používán tak, aby odkazoval na "mytí 

pohárů a nádobí" v Markovi 7:4. Překladatelé správně tlumočí to slovo v těchto případech spíše jako 

"umývání" než "křest". 

Otázkou tedy je, zda se tento verš v Hebreům 9 týká vodního křtu, jaký hlásal Jan. Odpověď je ne. Existovala 

ovšem ceremoniální umývání zahrnutá do zákona podle Staré smlouvy12, ale ta byla odlišná od křtu, který 

hlásal Jan, několika důležitými způsoby. Zaprvé, se jednalo o umývání masa nebo předmětů, jako jsou pohá-

ry a hrnce, ale nezahrnovalo úplné ponoření. Za druhé, byla vykonávána osobou pro sebe samou, zatímco 

Janův křest byl něčím, co bylo vykonáno jiným člověkem: Křtící křtil kandidáta na křest. Za třetí, tato rituál-

                                                           
11 Skutky 8 a 10, na jejichž zprávu se podíváme podrobně. 
12 Viz například, Exodus 29:4; Leviticus 11:32; 14:8-9; 16:4, 24; 17:15-16; 22:6. 
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ní umývání byla prováděna pravidelně, opakovaně, pro pravidelné čištění a očišťování. Janův křest byl na 

druhé straně jednorázovou událostí s velmi specifickým účelem. Byl to křest pokání (Marek 1:4, Lukáš 3: 

3, Skutky 13:24, 19:4), který symbolizoval, že se člověk odvrací od svého minulého hříšného života a obra-

cí se k Bohu, aby mu zasvětil svůj život. Konkrétně byl kázán v souvislosti s oznamováním Božího králov-

ství. 

Nakonec, kdyby byl Janův křest součástí mozaického zákona, byl by praktikován farizeji, kterým působilo 

radost sledovat do nejmenšího detailu literu Zákona, ačkoliv z toho vynechávali své srdce. Přesto odmítali 

Jana a jeho křest (Lukáš 7:29, 30) a zpochybňovali jeho autoritu křtít, protože to bylo něco nového (Matouš 

21:25-27; Marek 11:30-33; Lukáš 20:4-8; Jan 1:25). 

Také bylo navrhováno, že Janův křest, a poté křesťanský vodní křest, byl nějakým způsobem založen na 

praxi křtu proselytů nebo se k němu vztahoval. Když se pohan chtěl stát konvertitou k judaismu, kromě 

obřízky by podstoupil křest ve vodě. Neexistují však žádné spolehlivé důkazy o tom, že tato praxe existovala 

už před koncem prvního století. I kdyby se to praktikovalo v Janově době, neexistuje pro to žádný biblický 

základ. Nebyl založen na žádném zákonu Staré smlouvy a nebyl ustanoven od Boha. Janův křest byl na 

druhé straně ustanoven od Boha (Lukáš 7:30, Jan 1:33), stejně jako vodní křest, ke kterému Ježíš zmocnil 

své učedníky, aby jej prováděli (Jan 3:26, 27). 

Ani starozákonní očišťovací rituály ani praxe křtu proselytů nebyly přímými předchůdci Janova křtu. Bylo 

to něco nového a jedinečného, ustanoveného od Boha. Jan oznamoval příchod Božího království a vyzýval 

lidi, aby činili pokání ve světle tohoto oznamování (Matouš 3:1, 2). Ježíš také veřejně oznamoval Boží krá-

lovství a vyzýval k pokání (Matouš 4:17; Marek 1:15). To byl význam a účel křtu ve vodě. 

Pokání a křest 

Pokání, daleko od toho být zastaralé, bylo a je požadavkem pro odpuštění nebo prominutí hříchů, které je 

vyžadováno pro spásu13. Jan kázal "křest pokání pro prominutí hříchů" (Marek 1:4; Lukáš 3:3). Ale ten 

nebyl úplný, jelikož Ježíš dosud neprolil svou krev za tímto účelem. Při poslední večeři Ježíš řekl, že jeho 

krev nové smlouvy, nebo nového zaslíbení, je prolitá kvůli odpuštění hříchů. (Matouš 26:28; Marek 14:24; 

Lukáš 22:20). Jeho krev je také spojena s odpouštěním hříchů v epištolách. 

Římanům 3:25 Jehož Bůh vydal za smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázaní spravedlnosti své, skrze odpuštění 

předešlých hříchů, 

Efezským 1:7 V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podlé bohatství milosti jeho, 

Kolosským 1:14 V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, 

Hebreům 9: 

13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel jalovice, pokropující poškvrněných, posvěcuje k očištění těla, 

14 Čím více krev Kristova, kterýž skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí 

svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému? 

15 A pro tu příčinu nové smlouvy prostředník jest, aby, když by smrt mezi to vkročila k vyplacení přestoupení 

těch, kteráž byla za první smlouvy, zaslíbení věčného dědictví přijali ti, kdož jsou povoláni. 

Hebreům 10: 

11 A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den službu konaje, a jednostejné často obětuje oběti, kteréž nikdy 

nemohou odjíti hříchů: 

                                                           
13 V Lukášovi 1:77, proroctví o Ježíši říkalo, že "dáno bylo umění spasitelné lidu jeho na odpuštění hříchů jejich". 
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12 Ale tento, jednu obět obětovav za hříchy, vždycky sedí na pravici Boží; 

13 Již dále očekávaje, až by položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho. 

14 Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteříž posvěceni bývají.  

15 Svědčíť pak nám to i sám Duch svatý. Nebo prvé pověděv: 

16 Tatoť jest smlouva, kterouž učiním s nimi po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v srdce jejich, a na 

myslech jejich napíši je; 

17 A na hříchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více. 

18 Kdežť pak jest odpuštění jich, neníť více oběti za hřích. 

19 Majíce tedy, bratří, plnou svobodu k vjíti do svatyně skrze krev Ježíšovu, 

20 (Tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své), 

21 A kněze velikého nad domem Božím, 

22 Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého, A umyté tělo 

vodou čistou, 

Hebreům 12:24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, a ku pokropení krví, lépe mluvící než Abelova. 

Jakmile byla oběť Ježíše Krista dokončena, poučil své následovníky, co mají kázat. 

Lukáš 24: 

46 A řekl jim: Takť jest psáno, a tak musil Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých vstáti, 

47 A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. 

Jan kázal křest pokání, který ukázal na toho, kdo přijde po něm. Ježíšovi učedníci měli kázat pokání a od-

puštění hříchů ve jménu Ježíše Krista. Ve Skutcích o nich čteme, že dělají právě to, a Petr, stejně jako Jan, 

je spojuje s křtem. 

Skutky 2:38 Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 

hříchů, a přijmete dar Ducha svatého. 

Skutky 8:12 A když uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži 

i ženy. 

Od Jana Křtitele byl vodní křest symbolem pokání pro odpuštění hříchů. Byl však neúplný, dokud Ježíš 

nevylil svou krev, a proto Jan říkal, že jeho křest ukazoval na toho, který přijde poté, a to na Ježíše. (Pavel 

řekl totéž ve Skutcích 19:4). Když bylo Kristovo obětní dílo dokončeno, pokání se stalo úplným a Petr a 

ostatní vyzývali pro odpuštění hříchů k pokání a ke křtu v jeho jménu. Křtili vodou, nyní ve jménu Ježíše 

Krista namísto Janova křtu, a když tak učinili, křtil je Ježíš duchem, něčím, co může udělat jenom on, ni-

koliv jakýkoli člověk. Proto Jan říkal, že Ježíš bude křtít svatým duchem, na rozdíl od toho, co mohl dělat 

on nebo jakýkoli jiný člověk. 

Oba aspekty jsou nezbytné a oba byly normou v křesťanské církvi. V epištolách křest ve vodě úplně chybí 

v Pavlově prohlášení, že zákon podle Starého smlouvy byl odstraněn. Mluví tam o obřízce, o sabatním sys-

tému, o obětech a o obětních darech a dalších aspektech mozaického zákona, které se staly zastaralými, 

když Ježíš Kristus zavedl novou smlouvu. Ale nikde se Pavel neobrací na vodní křest jako na takový zasta-

ralý prvek. 
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3. Zkoumání Písma 

Evangelia 

K tomu, abych položil základ, chci nyní pečlivě prozkoumat vzorec používání představený Písmem. Nej-

prve existoval Janův křest ve vodě. Ten je nazýván "Janův křest" (Matouš 21:25; Marek 11:30; Lukáš 7:29; 

Lukáš 20:4; Skutky 1:22; Skutky 18:25) nebo "křest pokání" (Marek 1:4; Lukáš 3:3; Skutky 13:24; Skutky 

19:4). Jan vyzýval lidi, aby činili pokání ze svých minulých životů a věřili evangeliu, protože Boží králov-

ství bylo blízko. Lidé reagovali tím, že se dali pokřtít ve vodě. Ježíš se také zúčastnil tohoto křtu, i když ne-

potřeboval činit pokání. 

Matouš 3: 

13 Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl od něho. 

14 Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty pak jdeš ke mně? 

15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. 

Tedy nechal ho. 

16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, 

sstupujícího jako holubici, a přicházejícího na něj. 

17 A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. 

Ježíš řekl Janovi, aby mu umožnil být pokřtěn, "abychom plnili všelikou spravedlnost." Bylo naznačováno, 

že se to týká skutečnosti, že Ježíš potřeboval být pokřtěn ve vodě, aby naplnil zákon Staré smlouvy. Ale 

jak jsme viděli dříve, Janův křest ve vodě nebyl součástí zákona Mojžíšova. Spíše než splnění Starého záko-

na Ježíšova slova, "tak sluší na nás", naznačují, že poskytl příklad pro svou Církev k následování. Byl pokř-

těn ve vodě a tehdy přijal svatého ducha, stejně jako křesťané budou přijímat svatého ducha při svém křtu 

všude v Novém zákoně. 

Navíc k Janovu křtu je třeba vzít na vědomí, že Ježíš také křtil vodou a ve skutečnosti činil více učedníků 

než Jan. On sám nekřtil, ale oprávnil své učedníky, aby jej prováděli. 

Jan 3:22 Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a křtil. 

Jan 3:26 I přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten kterýž byl s tebou za Jordánem, jemužs ty svědectví vydal, 

aj, on křtí, a všickni jdou k němu. 

Jan 4: 

1 A jakž poznal Pán, že slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil než Jan, 

2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale učedlníci jeho), 

Bylo navrhováno, že křest, ke kterému měl Ježíš své učedníky, aby jej prováděli, byl rozšířením Janova 

křtu. Ale je nám řečeno, že křtil "více učedníků než Jan", což naznačuje, že nepracoval pouze pro Jana nebo 

s ním. Ti, kteří byli pokřtěni, se stali jeho učedníky, nikoli Janovými. Když Janovi učedníci upozornili v 

kapitole 3, že Ježíš také křtí, řekl jim Jan, "Vy sami svědkové jste mi, že jsem pověděl: Nejsem já Kristus, 

ale že jsem poslán před ním." (verš 28) a “Onť musí růsti, já pak menšiti se.” (verš 30). Farizeové také 

poukazovali na rozdíly mezi Janovými učedníky a Ježíšovými učedníky (Lukáš 5:33). Ježíšova služba 

nebyla pouhým rozšířením Janovy. Spíše Janova služba poukazovala na Ježíšovu a dláždila k ní cestu. 

Někdy je zdůrazňováno, že to bylo brzy v Ježíšově službě a že křest nebyl zmíněn, když Ježíš vyslal dvanáct 

(Lukáš 9:1, 2) a sedmdesát (Lukáš 10:1, 9). Učedníci byli v té době instruováni kázat království Boží a léčit 

nemocné. Neexistuje žádná zmínka o křtu v příkazech, které jim Ježíš dal. Ale Marek 6:12 uvádí, že když 

bylo dvanáct poslaných, "Tedy vyšedše, kázali, aby pokání činili." Jak lidé činili pokání? Viděli jsme, že 

pokání bylo v té době prokázáno vodním křtem, nejdříve pod Janovou službou, a pak, když Ježíš pověřil 
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své učedníky, aby křtili ve vodě. Přestože Pánovy pokyny v Lukášovi 9 a 10 nezmiňují křest, neexistoval 

ani žádný příkaz, která by jim zakazoval křtít, nebo informace, že vodní křest bude v znovu zaveden v blíz-

ké budoucnosti. 

Skutky 1 & 2 

Zatím jsme viděli doslovný křest ve vodě prováděný Janem a Ježíšem, a jejich vztah ke křtu svatým du-

chem. Doslovný význam slova "křtít" je ponořit se a, jak již bylo zmíněno dříve, voda je mlčky předpoklá-

dána ve svém významu, pokud není výslovně uvedena žádná jiná látka. Existuje také obrazné použití slova 

"křtít". Matouš 3:11 a Lukáš 3:16 se zmiňují jak o křtu svatým duchem, tak o křtu ohněm, který odkazuje 

na budoucí rozsudek, jak to naznačuje kontext (Matouš 3:12; Lukáš 3:17). Jiné obrazné použití slova "křtít" 

se nachází v Matoušovi 20:22, 23; Markovi 10:38, 39; Lukášovi 12:50 (odkazuje se na Ježíšovo utrpení a 

smrt) a v 1. Korintským 10:2 (odkazující se na věřící Starého zákona pokřtěné v Mojžíše). Svatý duch není 

fyzikální látkou, do které se lze doslova ponořit. Obdržet jej se obrazně nazývá křtem kvůli porovnání s 

doslovným ponořením do vody, ale současně je duch postaven do protikladu k vodě, čímž se ukazuje jeho 

nadřazenost. Je však použit tímto způsobem pouze v těchto šesti verších, které staví do protikladu křest 

Janův a Ježíšův zmíněných dříve. 

Pouze jeden další verš, 1. Korintským 12:13, používá slovo pokřtěni ve stejné souvislosti jako svatý duch, 

kde se říká, že "jedním duchem jsme všichni pokřtěni do jednoho těla a dostali jsme pít svatého ducha." 

Zde je "pít" použito obrazně. Duch zjevně není něco, co člověk může doslova pít, ale je přirovnán k vodě 

ve spojení s odkazem na křest14. Toto obrazné použití opět dává smysl v kontextu. 

Kvůli jeho nehmotné povaze se používá řada různých obrazných pojmů vztahujících se k přijetí svatého 

ducha.‘Křtít’ je jenom jedním z nich. Písmo také hovoří o tom, že lidé jej obdrželi, byl jim dán, byli jím 

pomazáni, přišel na ně či na ně padl, byli jím naplněni, byl na ně vylit atd. (‘Naplněn jím’ a ‘plný jej’ také 

odkazoval na případy, kdy svatý duch pracuje v člověku určitým způsobem.) Protože ‘křtít svatým duchem’ 

je pouze jedním z několika obrazných výrazů a používá se pouze v těch několika verších, které ho srovná-

vají s křtem ve vodě nebo ho s ním staví do protikladu, není důvod předpokládat, že když je slovo ‘křtít’ 

použito samo blíže neurčeným způsobem, musí automaticky znamenat duchovní nebo obrazný křest. Slovo 

musí být chápáno ve světle jeho normálního významu, pokud obraznost není v bezprostředním kontextu 

uvedena. Když Bible odkazuje na duchovní křest, je jasně definován. 

Na začátku Skutků Ježíš poučil své apoštoly slovy, "… ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o kterémž jste 

slyšeli ode mne. Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto 

dnech." (Skutky 1:4, 5). Dále rozvádí tuto myšlenku ve verši 8, "Ale přijmete moc Ducha svatého, přichá-

zejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 

končin země." Z kontextu vidíme, že být pokřtěn Duchem svatým je totéž, co Duch svatý přicházející na 

ně. To se stalo v Skutcích 2:4, "I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž 

ten Duch dával jim vymlouvati." Tak "být naplněn svatým duchem", "svatý duch přicházející na" ně, a být 

"pokřtěn svatým duchem" jsou všechno způsoby referující o téže věci. (Verš 33 navazuje na "slib Otce") 

Tyto tři fráze se používají zaměnitelně v celém Novém zákoně. 

Pozdněji ve stejný den Letnic Petr hlásal evangelium a lidé odpověděli otázkou, co by měli dělat. Petrova 

odpověď a jejich reakce začínají definovat třetí typ křtu (kromě Janova křtu a křtu svatým duchem). 

                                                           
14 Být pokřtěn "do" Pánova těla má co do činění se vstupem do Církve, která je jeho tělem. O tom později uvidíme 

více. 
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Skutky 2: 

38 Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, 

a přijmete dar Ducha svatého. 

39 Vámť zajisté zaslíbení to svědčí a synům vašim, i všechněm, kteříž daleko jsou, kterýchžkoli povolal by 

Pán Bůh náš. 

40 A jinými slovy mnohými osvědčoval a napomínal, řka: Oddělte se od pokolení toho zlého. 

41 Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se v ten den duší okolo tří tisíců. 

Všimněte si, že Petr ve verši 38 spojuje křest s pokáním, jak bylo popsáno dříve. Také si všimněte toho, co 

neříká. Neříká: "Čiňte pokání a buďte pokřtěni svatým Duchem." Věděl, že křest svatým Duchem bude vy-

konán Ježíšem, jak předpověděl Jan15. Ale přikazuje jim činit pokání a být pokřtěni, a ve spojení s tím "ob-

drží dar svatého Ducha" (další fráze rovnocenná s "pokřtěn svatým Duchem"). Jaký křest tedy Petr přika-

zuje? Přikazuje jim, aby byli pokřtěni "ve jménu Ježíše Krista". 

Viděli jsme, že Janův křest byl neúplný a že Jan poukázal na přicházejícího Mesiáše a řekl, že víra v něho 

a v jeho jméno bude klíčem k pokání pro odpuštění hříchů. To je význam křtu ve jménu Ježíše Krista. Pak 

vidíme reakci lidí ve verši 41. "Byli pokřtěni" - neuvádí ani vodu ani duch. Z kontextu víme, že mluví o 

tom, být pokřtěn ve jménu Ježíše Krista. Slovo "pokřtěn" samo je často používanou "zkratkou" způsobu 

úsloví "pokřtěn ve jménu Ježíše Krista". 

Slovo "křtít" bylo dostatečně určité ve smyslu, a to ve smylu tak chápaném všemi, že není třeba vysvětlovat, 

neexistovalo žádné nedorozumění ani spor ohledně tohoto tématu po celou apoštolskou dobu.16 

Skutky 8 

"Byli pokřtěni" byl další způsob poukazování na křest ve jménu Ježíše Krista. Ale jaký druh křtu to byl? 

Tuto "zkratku" lze sledovat v záznamu o Filipovi v Samařsku. 

Skutky 8: 

12 A když uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy. 

13 Tedy i ten Šimon uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se. 

14 Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 

15 Kteříž přišedše, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. 

16 (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.) 

17 Tehdy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

Zde se prostě říká "byli pokřtěni" a "byl pokřtěn" ve verších 12 a 13, ale verš 16 to definuje jako "pokřtěné 

ve jménu Pána Ježíše". Je však "pokřtění toliko ve jménu Ježíše" vodním křtem nebo křtem duchem? Viděli 

jsme ve Skutcích 2:38, že jim Petr přikázal činit pokání a dát se pokřtít ve jménu Ježíše Krista a ve spojení 

s tím obdrží svatého ducha. Další rozlišení mezi těmito dvěma je vidět zde v kapitole 8. 

Občas se učilo, že být pokřtěn ve jménu Ježíše Krista je totéž co být pokřtěn Duchem svatým, protože exi-

stuje podle Efezským 4:517 pouze "jeden křest". Nicméně zde, jako ve Skutcích 2:38, jasně vidíme rozdíl 

                                                           
15 Jan říkal, že Ježíš bude křtít svatým duchem, a ve Skutcích 2:33 Petr řekl, že "Ježíš vzav zaslíbení Ducha svatého 

od Otce, vylil to, což vy nyní vidíte a slyšíte." Nikde se neříká, že apoštolové nebo učedníci křtili svatým duchem, ale 

Nový zákon se týká lidí, kteří jsou pokřtěni. Někdy je to v pasivním rodu, tj. "byli pokřtěni", a někdy je to v aktivním 

rodu, tj. "pokřtil ho." 
16 Jonas Hartzel, The Baptismal Controversy: Its Exceeding Sinfulness (Central Book Concern, 1877), str. 177. 
17 "Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. Jedno tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději 

povolání svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i 

ve všech vás." (Efezským 4:3-6) Kontext tohoto verše je o udržování jednoty, ne o tom, kolik druhů křtu je. Více o 

tomto verši později. 
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mezi přijetím svatého ducha a křtem ve jménu Ježíše Krista. Ve verši 12, když uvěřili kázání, "byli pokřtě-

ni", což verš 16 definuje jako "pokřtěni ve jménu Pána Ježíše". Potom (ve verších 14-16) apoštolové poslali 

Petra a Jana, aby se modlili o možnost obržet Ducha svatého, "neboť dosud na nikoho z nich nesstoupil ..." 

Všimněte si, že byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše, ale svatého ducha neobdrželi ani jím nebyli pokřtěni. 

Takže obě věci nemohou být stejné. (Také vidíme podobný rozdíl ve Skutcích 19:5 a 6, na které se podívá-

me později.) 

Jedna teorie, která se pokoušela vysvětlit tuto pasáž, tvrdí, že byli pokřtěni svatým duchem, ale prostě jej 

ještě neprojevovali navenek. Podle této teorie výraz "obdrželi slovo" (v. 14) naznačuje, že byli znovu zroze-

ni a obdrželi svatého ducha. Slovo "padl" (sstoupil v KB) (v řečtině, epipipto epi) bylo interpretováno jako 

"začal se projevovat". To znamená, že něco, co bylo přijato dříve, se poté začlo projevovat.  Pro takovou 

definici této fráze však neexistuje žádný základ. Ve Skutcích 10:44 "padnout, sstoupit" je také epipipto epi, 

ale tam je jasné, že obdrželi svatého ducha poprvé, nezačlo se projevovat něco, co bylo přijato dříve. ("A 

když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova.") Padnout či 

sstoupit znamená padnout či sstoupit v KB. Proč by to mělo být něco jiného ve Skutcích 8? 

Spojená s touto teorií byla představa, že existuje rozdíl mezi dechomai a lambano, dvěma řeckými slovy, 

která jsou obě překládána "obdržet". Bylo řečeno, že dechomai míní obdržet subjektivně, zatímco lambano 

znamená dostávat až do konce projevování. Nicméně, po kontrole několika biblických slovníků a lexiko-

nů, zjišťuji, že neexistuje žádný základ pro pokládání takového odlišení mezi těmito dvěma slovy. Dokonce 

ani E. W. Bullinger18
 nečiní tento rozdíl ve svém lexikonu. Dechomai je definováno jako pasivní přijímání 

toho, co je nabízeno, zatímco lambano je energičtější přijímání, spíše jako "přijímání do sebe". Ani tak však 

neexistuje nic, na čem zakládat představu, že jedna forma přijímání se stává druhou, když přichází ke slovu 

projevování 

Jednodušší čtení má větší smysl. Samařané byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše, ale neobdrželi svatého du-

cha. To bylo neobvyklé, a tak byli posláni Petr a Jan, aby zjistili, proč, a aby se za ně modlili, aby obdrželi 

svatého ducha. Z toho můžeme usoudit, že normou pro církev byl křest ve jménu Pána Ježíše, doprovázený 

obdržením svatého ducha. Jak jsme viděli, "pokřtěn" bylo způsobem zkratky odkazující na být pokřtěn ve 

jménu Ježíše, a to nemůže být stejné, jako být pokřtěn svatým duchem nebo jej obdržet. Otázkou pak je, 

jaký druh křtu je tento "křest ve jménu Ježíše"? Musí to být křest ve vodě. To se stává ještě zřejmějším, 

když čteme dál. 

Další ilustrace, která je dále v téže kapitole Skutků, pomáhá definovat "křest ve jménu Ježíše". Jedná se o 

zprávu zabývající se etiopským eunuchem. 

Skutky 8: 

26 Anděl pak Páně mluvil k Filipovi, řka: Vstaň a jdi ku polední straně na cestu, kteráž vede od Jeruzaléma do 

Gázy, kteréž jest pusté. 

27 I vstav, šel. A aj, muž Mouřenín, kleštěnec, komorník královny Mouřenínské Kandáces, kterýž vládl všemi 

poklady jejími, a byl přijel do Jeruzaléma, aby se modlil, 

28 Navracoval se, na voze svém sedě, a četl Izaiáše proroka. 

29 I řekl Duch Filipovi: Přistup, a přiviň se k vozu tomu. 

30 A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž medle, co čteš? 

31 A on řekl: Kterakž bych mohl, leč by mi kdo vyložil? I prosil Filipa, aby vstoupil a seděl s ním. 

32 Místo pak toho písma, kteréž četl, toto bylo: Jako ovce k zabití veden jest, a jako beránek němý před 

                                                           
18 Teolog 19. století, autor The Companion Bible a dalších děl, který výrazně ovlivnil doktríny skupiny, se kterou jsem 

byl dříve spojen. 
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tím, kdož jej střiže, tak neotevřel úst svých. 

33 V ponížení jeho odsouzení jeho vyhlazeno jest, rod pak jeho kdo vypraví, ačkoli zahlazen byl z země 

život jeho? 

34 A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom 

jiném? 

35 Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho písma, zvěstoval jemu Ježíše. 

36 A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, voda. Proč nemám býti pokřtěn? 

37 I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží. 

38 I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do té vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho. 

39 A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; nebo jel cestou svou, 

raduje se. 

40 Filip pak nalezen jest v Azotu; a chodě, kázal evangelium všechněm městům, až přišel do Cesaree. 

V této pasáži Filip káže Ježíše eunuchovi a eunuch říká: "Tady je voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?" 

Filip odpovídá: "Věříš-li celým svým srdcem, můžeš." Pokusem o vysvětlení bylo, že Filip říká, že je povo-

leno, aby eunuch byl pokřtěn ve vodě, pokud eunuch opravdu věří, že je to nezbytné. Ale opravdu to Filip 

říkal? Především, kde eunuch, který nic nevěděl o Mesiášovi předtím, než mu Filip kázal, dostal nápad, že 

vodní křest je nutný? Kde by vůbec slyšel o křtu nebýt Filipa? Můžeme se jen dohadovat a domýšlet. Ale 

když Filip řekl: "Věříš-li celým svým srdcem, můžeš", mluví o víře v to, že křest je nutný, nebo mluví o ví-

ře celým svým srdcem v Ježíše? Eunuchova odpověď to objasňuje: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn." 

Potom Filip pokřtil eunucha v souladu s podmínkami uvedenými jinde, totiž že musí nejprve věřit v evan-

gelium Ježíše Krista dříve, než je pokřtěn (Skutky 2:41; 8:12,13; 18:8). Znovu je slovo "pokřtěn" bez jaké-

hokoli jiného bližšího označení použito ve vztahu ke křtu ve jménu Ježíše Krista a z kontextu je zřejmý 

křest ve vodě. 

Skutky 9 

Další výskyt křtu je ve zprávě o obrácení Saula. Byl na cestě do Damašku, když uviděl oslepující světlo a 

zaslechl hlas. Zeptal se: "Kdo jsi Pane?" a přišla odpověď: "Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ." Saul byl 

poučen, aby vstal a vstoupil do města, kde mu bude řečeno, co má dělat. Mezitím Ananiáš měl vidění, jež 

mu sdělilo, aby šel a modlil se za Saula. Nejprve odporoval, ale byl přesvědčován, aby šel. 

Skutky 9: 

17 I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Sauli bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se 

ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys prohlédl, a naplněn byl Duchem svatým. 

18 A hned spadly s očí jeho jako lupiny, i prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest. 

Zde se říká "byl pokřtěn". Ze vzoru, který jsme dosud viděli ve Skutcích, by bylo bezpečné předpokládat, 

že je to zkratka úsloví, že byl pokřtěn ve jménu Ježíše, což odkazuje na křest ve vodě. Verš 17 říká, že bude 

naplněn svatým duchem. Můžeme tedy předpokládat, že "byl pokřtěn" ve verši 18 odkazuje na křest svatým 

duchem, ne ve vodě? Vykládat to tak by znamenalo dát zcela nový význam slovu "křtít", který by se rozchá-

zel s běžným používáním, jaké jsme dosud viděli. Zatímco verš 17 odkazuje na svatého ducha, používá od-

lišný obrazný výraz, "naplněn", spíše než "pokřtěn". Pokud se v tomto verši výslovně nepoužije obrazný 

výraz "pokřtěn" pro ducha, bylo by nesprávné vnucovat tento význam do slova "pokřtěn" v dalším verši, 

když by se obvyklý, doslovný význam hodil lépe. 

Pavlova zpráva o svém obrácení ve Skutcích 22:16 dává další vhled. Cituje Ananiáše, jak říká: "A teď, proč 

prodléváš? Vstaň a buď pokřtěn a obmyj své hříchy vzývaje jméno Páně." Ananiáš říká Saulovi, aby byl 

pokřtěn, což zahrnovalo smytí jeho hříchů a vzývání jména Pána. To dodává význam křtu ve vodě jako 

symbolu pokání pro odpuštění hříchů. 
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Skutky 10 & 11 

Slova a fráze jsou obecně vymezeny pohledem na jejich první výskyty. Vidíme vzor rovíjený ve Skutcích, 

že Církev prvního století znala dva druhy křtu, jeden doslovný a jeden obrazný. Když vyslechl evangelium 

a uvěřil mu, od nového věřícího se očekávalo, že bude činit pokání a bude pokřtěn ve jménu Ježíše Krista. 

Křest ve vodě byl vnějším znamením jeho pokání a jeho uvedení do těla Církve. Obvykle by to bylo sou-

běžné s obdržením svatého ducha či s křtem svatým duchem nebo těsně jím následovaným. Když se tento 

normální vzorec nevyskytl, bylo to neobvyklé, a apoštolové se zapojili, aby napravili situaci v případě Sa-

mařanů podle Skutků 8. Další výjimka z obvyklého vzorce se vyskytuje ve Skutcích 10. Zde máme záznam 

o prvních lidech z národů, o pohanech, kteří mají být pokřtěni. 

Skutky 10: 

42 A přikázal nám kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce živých i mrtvých. 

43 Jemuť všickni proroci svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli 

uvěřil by v něho. 

44 A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova. 

45 I užasli se ti, kteříž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého 

jest vylit. 

46 Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tehdy odpověděl Petr: 

47 Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my? 

48 A rozkázal je pokřtiti ve jménu Páně. I prosili ho, aby u nich pobyl za některý den. 

Petr je poslán prostřednictvím vidění od Boha do domu pohanů. Poznává, že Bůh řekl Korneliovi, aby pro 

něj poslal. Začal jim kázat, konkrétně o odpuštění hříchů prostřednictvím víry ve jméno Ježíše. Zatímco 

ještě mluvil, padl na ně svatý duch a Petr a ostatní židovští věřící byli ohromeni. Petr pak říká, "Zdali může 

kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my?" Řecký text se doslovně 

čte: "ta voda", to znamená "může někdo zakázat tu vodu ...", což naznačuje, že voda je dobře známá. Tak 

je to předloženo v NASB a dalších anglických verzích Bible. Zatímco v Samaří byli pokřtěni ve vodě, ale 

neobdrželi ducha, tady máme právě opak. Oni obdrželi svatého ducha, ale ještě nebyli pokřtěni ve vodě. 

Petr pak říká: "Může někdo zakázat (dobře známou nebo očekávanou) vodu ...?" Potom jim přikázal, aby 

byli pokřtěni ve jménu Pána. Víme jak z dříve stanoveného vzoru, tak z bezprostředního kontextu, že Petr 

přikazuje vodní křest. 

Existoval výklad, že se Petr nechal "unést významem té chvíle" a zapomněl, že by neměl prosazovat vodní 

křest. My to údajně víme, protože v další kapitole Petr líčí, co se stalo, a říká: "Pak jsem si vzpomněl na 

slovo Pána, jak řekl, že Jan opravdu křtil vodou, ale vy budete pokřtěni svatým duchem." Kapitola 10 neza-

znamenala, jak Petr "přichází k rozumu" a nic v tomto záznamu nenaznačuje, že jeho příkaz nebyl proveden. 

Ale podle tohoto výkladu je to vyjádřeno v jeho zprávě, co se stalo v další kapitole: "Pak jsem si vzpomněl 

..." se bere, že znamená, "přikázal jsem vodní křest, ale pak jsem si vzpomněl, že to bude špatné". To by 

však byl výklad mající hodně daleko od zprávy a nesouhlasil by s běžným tokem jazyka nebo s kontextem 

kapitoly. 

Skutky 11: 

1 Uslyšeli pak apoštolé a bratří, kteříž byli v Judstvu, že by i pohané přijali slovo Boží. 

2 A když přišel Petr do Jeruzaléma, domlouvali se naň ti, kteříž byli z obřezaných, 

3 Řkouce: K mužům neobřezaným všel jsi, a jedl jsi s nimi. 

4 Tedy začav Petr, vypravoval jim pořád, řka: 

5 Byl jsem v městě Joppen, modle se. I viděl jsem u vytržení mysli vidění, nádobu nějakou sstupující jako 

prostěradlo veliké, za čtyři rohy spouštějící se s nebe, a přišla až ke mně. 
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6 Do kteréž pohleděv pilně, spatřil jsem hovada zemská čtvernohá i zvířata, a zeměplazy, i ptactvo nebeské. 

7 Slyšel jsem k sobě také hlas řkoucí: Vstaň, Petře, bí a jez. 

8 I řekl jsem: Nikoli, Pane, nebo nic obecného aneb nečistého nikdy nevcházelo v ústa má.. 

9 I odpověděl mi hlas podruhé s nebe: Co Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté. 

10 A to se stalo potřikrát. I vtrženo jest zase to všecko do nebe. 

11 A aj, hned té chvíle tři muži stáli u domu, v kterémž jsem byl, posláni jsouce ke mně z Cesaree. 

12 I řekl mi Duch, abych šel s nimi, nic se nerozpakuje. A šlo se mnou i těchto šest bratří, a vešli jsme do 

domu muže toho. 

13 Kterýž vypravoval nám, kterak viděl anděla v domě svém, an se před ním postavil, a řekl jemu: Pošli do 

Joppen muže, a povolej Šimona, kterýž slove Petr. 

14 Onť tobě bude mluviti slova, skrze něž spasen budeš ty i všecken tvůj dům. 

15 Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i na nás na počátku. 

16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete 

Duchem svatým. 

17 Poněvadž tedy jednostejný dar dal jim Bůh jako i nám věřícím v Pána Ježíše Krista, i kdož jsem já byl, 

abych mohl zabrániti Bohu? 

18 To uslyšavše, spokojili se, a slavili Boha, řkouce: Tedy i pohanům Bůh pokání dal k životu. 

Celkovým předmětem kapitol 10 a 11 je, že pohané se poprvé stali součástí Církve. Kdyby Petr neviděl 

projevy svatého ducha, nikdy by si nemyslel, že by pohanům mělo být dovoleno podílet se na křtu, na kte-

rém se spolu s dalšími židovskými věřícími podílel. To odpovídá vzoru, který jsme viděli, že křest ve jménu 

Ježíše byl doprovázen přijetím svatého ducha. Vnější symbolické působení křtu vodou mělo být poskytnuto 

pouze těm, kteří slyšeli evangelium a uvěřili mu a svěřovali svůj život Kristu. (Filip k eunuchovi: "Věříš-li 

celým svým srdcem, můžeš") Pohané věřili, ale Petr by se nedovtípil, že budou sdílet stejnou zkušenost, 

kdyby neviděl projevy svatého ducha. 

Když uviděl toto znamení Božího přijetí pohanů, "tehdy" si vzpomněl na slovo Pána. Ježíš řekl, že oni, 

židovští učedníci, budou pokřtěni svatým duchem. Petr a ti s ním byli ohromeni, když uviděli, že tito pohané 

obdrželi stejného svatého ducha, o němž Ježíš řekl, že jím budou pokřtěni oni. Petr tedy řekl: "Může někdo 

zakázat vodu, aby tito neměli být pokřtěni?" Důvodem, proč přikázal vodní křest, bylo to, co říkal ve verši 

17, "Protože tedy Bůh dal, stejný dar jako nám, jim, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, co jsem já, abych 

mohl odporovat Bohu?" Je toto úsloví, že by odporoval Bohu tím, že splnil příkaz, aby byli pokřtěni ve 

vodě, jak bylo navrhováno? Interpretovat to tímto způsobem by míjelo celou pointu té pasáže. Odporovat 

Bohu v tomto případě by bylo zakázat pohanům, aby byli pokřtěni a stali se křesťany. Toto je celkové téma 

kapitol 10 a 11 – že Bůh učil židovské věřící, že do Svého plánu zahrnuje i pohany. Problém není v tom, 

že v prvním století došlo k určitému konfliktu mezi formami křtu. 

Bylo navrhováno, že by se verš 48 v souladu s řečtinou měl vlastně číst "přikázal jim jménem Pána, aby 

byli pokřtěni", spíše než "přikázal jim, aby byli pokřtěni ve jménu Pána".19
 Ale to by vlastně nic nezměnilo. 

Ať se to čte jakkoliv, stále ještě musíte odpovědět na otázku: "Jaký druh křtu přikázal Petr?" Křest svatým 

duchem to být nemohl, protože ho již obdrželi. 

Kontextem této pasáže je Petr přikazující vodní křest. Pokud čtete verš 48 jako "přikázal jim jménem Pána, 

aby byli pokřtěni", pak máte jasný důsledek, že tento křest ve vodě byl příkazem "ve jménu Pána" a nikoliv 

jen, že Petr "dohání význam" a omylem přikazuje vodní křest. Všimněte si, že Petr neříká: "přikazuji vám 

                                                           
19 Gudlin, v "Baptism Doth Now Save Us", str. 8, říká: "Nestlé/Aland, Westcott and Hort and Weymouth Resultant 

critical Greek texts všechny podávají přesnější překlad: ‘A on jim přikázal ve jménu Ježíše Krista, aby byli pokřtěni.’ 

Rotherham’s Emphasized Bible překládá skutky 10:48a ‘A přikázal jim ve jménu Ježíše Krista, aby byli ponořeni.’" 
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ve jménu Pána ..." Toto nejsou jen slova Petrova, ale slova Lukáše, pisatele Skutků, mluvícího jako inspiro-

vaný svatým duchem. Kdyby bylo Petrovou chybou přikázat křest ve vodě, proč by se Lukášovo inspiro-

vané vyprávění na to odvolávalo jako na příkaz "ve jménu Pána", kdyby nebylo Pánovou vůlí křtít ve vodě? 

Na druhou stranu, pokud to čtete jako "přikázal jim, aby byli pokřtěni ve jménu Pána", pak máme z kontextu 

další jasné svědectví, že křest ve jménu Pána je vodní křest. Ať tak či onak, nemůžete přejít prostou pravdu, 

že Petr nařídil vodní křest a že to bylo ve jménu Pána. V kombinaci s ostatními pasážemi jsme zkoumali, 

kde se používá "pokřtěn ve jménu Ježíše" nebo "pokřtěn ve jménu Pána", jsou jasné dvě věci. Existuje odli-

šení mezi křtem ve jménu Ježíše a křtem svatým duchem; a být pokřtěn ve jménu Ježíše znamená být pokř-

těn ve vodě. 

Skutky 19 

Pasáž, která jasně ilustruje rozlišení tří typů křtu v Novém zákoně, je záznam o Pavlovi v Efezu. Když tam 

přišel a našel učedníky, kteří o svatém duchu neslyšeli, vyjádřil rozdíl mezi Janovým křtem a křtem v Je-

žíšově jménu. 

Skutky 19: 

1 I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé 

učedlníky, 

2 Řekl jim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý. 

3 Tedy řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. 

4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v 

Krista Ježíše. 

5 Kteříž pak uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše. 

6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky, a prorokovali. 

Nejprve vidíme Janův křest v kontrastu s křtem ve jménu Ježíše. Janův byl křtem pokání, ale ukázal na to-

ho, kdo by měl přijít po něm. Janův křest předznamenal křest ve jménu Pána Ježíše, zmíněný ve verši 5, 

který ho nahrazoval. Potom, když byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše, na ně přišel svatý duch. Opět se to 

hodí ke vzoru nacházejícím se po celé knize Skutků, vzoru křtu ve jménu Ježíše, což je křest ve vodě, který 

je úzce spojen s křtem svatým duchem. 

Nyní můžete přemýšlet, jak může existovat křest ve vodě a křest svatým duchem? Neříká Efezským 4:5, 

že existuje pouze "jeden křest?" V této pasáži neexistuje slovo "pouze" a v tomto kontextu Pavel nehovořil 

o tom, kolik typů křtu existuje. Mluvil o jednotě v těle, založené na věcech, které máme společné. 

Efezským 4: 

1 Prosímť tedy vás já vězeň v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, 

2 Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce; 

3 Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. 

4 Jedno jest tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání svého; 

5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 

6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás. 

Jsme nabádáni, abychom udržovali jednotu ducha, založenou na skutečnosti, že jsme všichni členové stej-

ného těla, se stejným duchem, stejnou nadějí, stejným Pánem, stejnou vírou, stejným křtem, stejným 

Bohem a Otcem všech. Jeden křest ve verši 5 nepoukazuje na křest svatým duchem, protože "jeden duch" 

byl již zmíněn ve 4. verši a křest duchem je jen jedním z několika obrazných způsobů, jak se na něj odkazo-

vat. Jeden křest, podle běžného použití v Novém zákoně, je křest ve jménu Ježíše Krista, který jsme viděli, 

a je to křest ve vodě. 
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Když je stanoven tímto způsobem v raných výskytech slova nebo fráze vzor, jakákoli následná změna ve 

smyslu musí být jasně uvedena. Lukáš ve své knize Skutky nikdy neuvádí, že existuje rozdíl ve smyslu a 

použití slov "křtít" a "křest", ani nenaznačuje změnu v postupu, kterou by byla voda nahrazena nebo učiněna 

zastaralou. Také Pavel neposkytuje žádnou známku takové změny v žádném ze svých listů. 

Pokud by "křest" sám o sobě znamenal vodu na jednom místě a duch na druhém místě, nebo kdyby byl dos-

lovný na jednom místě a obrazný na jiném bez jasného označení, změna by byla neočekávaná a působila 

by čtenářům velké zmatky bez konkrétního vysvětlení, a Bůh není původcem zmatku. Ale v celém Novém 

zákoně neexistuje nic, co výslovně uvádí, že se význam slova "křest" změnil, nebo že duchovní křest nahra-

dil křest ve vodě. Jediná místa v Písmu, která říkají něco vzdáleně se podobajícího, jsou ta, která staví do 

protikladu křest Janův a křest Ježíšův, což, jak jsme viděli, nenaznačuje nahrazení, ale doplněk. Tento prin-

cip popsal Wayne Jackson v článku v Christian Courier: 

Nakonec, existuje princip výkladu, který je svrchovaný pro spolehlivou exegezi Bible. Často se stává, že biblic-

ká slova budou tvořit vzor. To znamená, že uvažování o několika pasážích obsahujících nějaký pojem odhalí, 

že to slovo má obecně pochopený význam. V takovém případě platí, že tento pojem má obvyklý význam, po-

kud výjimečný kontext nenaznačuje, že přijímá význam zvláštní (tj. obrazný smysl). 

Pojem "křtít" a jemu příbuzný "křest" se v Novém zákoně vyskytují dohromady asi 100krát. Uvažování o těchto 

pasážích odhalí, že slovo může příležitostně přijmout obrazné použití (viz Mat 3:11; Luk 12:50; Sk 1:5). Pokud 

však neexistuje jasný kontextuální důkaz o tom, že byl použit symbolický smysl, je třeba konstatovat, že je na 

zřeteli obvyklé užívání (ponoření do vody). 

Vzhledem k tomuto principu neexistuje důvod usoudit, že křest uvedený v Matoušovi 28:19; Markovi 16:16; 

Skutcích 2:38; 22:16; Římanům 6:3-4; 1. Korintským 12:13; Galatským 3:27; Kolosským 2:12 a 1. Petrovu 

3:21 je něco jiného než vodní křest – akt poslušnosti, podmíněný vírou a pokáním, který zajišťuje odpuštění 

hříchů a přivádí jedince do jednoty s Ježíšem Kristem.20 

Slova "křtít" a "křest", pokud jsou používána bez blíže určujících slov, jsou zkratky pro křest ve jménu Ježí-

še Krista, což je křest ve vodě. Když se odkazuje na křest svatým duchem, je to obrazné použití slova a je 

jasně vyjádřeno jako takové, neboť je pouze jedním z několika obrazných pojmů použitým tak, aby odkazo-

val na přijetí ducha. Tento vzorec platí v celém Novém zákoně. 

Epištoly 

Nyní, když jsme viděli, jak je křest definován v knize Skutků, člověk by mohl chtít vědět, co je účelem 

křtu. Mnoho námitek k vodnímu křtu, jako by byl zbytečný, nebere v úvahu jeho obrovský význam jako 

symbolu oběti Ježíše Krista, jež odčiňuje naše hříchy, a naši účast v odčinění. Viděli jsme ze Skutků, jak 

byl křest vykonáván. Nyní, když se podíváme do epištol, získáme pochopení jeho účelu a významu. 

Připomeňme si, že jsme viděli, jak byl Janův křest křtem pokání, ale byl neúplný, protože Ježíš ještě kvůli 

nám neprolil svou krev. Přesto spojoval pokání s odpuštěním hříchů (Marek 1:4, Lukáš 3:3). Později, když 

byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, poučil učedníky, aby v jeho jménu hlásali pokání a odpuštění hříchů (Lukáš 

24:46-47). Když tak jednali ve Skutcích, vyžádaná odpověď posluchačů byla činit pokání a dát se pokřtít 

(Skutky 2:38; 8:12 atd.) a to pro prominutí hříchů. Z Nového zákona vidíme, že prominutí (odpuštění) hří-

chů je možné díky Ježíšově prolité krvi (Matouš 26:28; Lukáš 24:47; Římanům 3:25; Efezským 1:7; 2:13; 

Kolosským 1:14, 20; Hebreům 9:22). O křtu se říká, že je to způsob, jakým se podílíme na této oběti, a tak 

přijímáme odpuštění hříchů. 

                                                           
20 Wayne Jackson, "New Testament Baptism: In Water or the Spirit?", Christian Courier, 

http://www.christiancourier.com/questions/waterSpiritQuestion.htm (zpřístupněno 22. listopadu 2005) 

http://www.christiancourier.com/questions/waterSpiritQuestion.htm
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Římanům 6: 

1 Což tedy díme? Zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila? 

2 Nikoli. Kdož jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm? 

3 Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme? 

4 Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my 

v novotě života chodili. 

5 Nebo poněvadž jsme s ním vštípeni připodobněním smrti jeho, tedyť i vzkříšením budeme, 

6 To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již 

potom nesloužili hříchu. 

7 Nebo kdožť umřel, ospravedlněn jest od hříchu. 

8 Jestližeť jsme pak zemřeli s Kristem, věřímeť, že spolu s ním také živi budeme, 

9 Vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje. 

10 Nebo žeť umřel, hříchu umřel jednou; že pak jest živ, živ jest Bohu. 

11 Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem. 

Podle G. R. Beasley-Murraye existují tři obecné klasifikace názorů ohledně výkladu této pasáže. Jednou z 

nich je, že "... v křtu věřící utrpí smrt a vzkříšení jako Kristův".21
 Někteří teologové spíše tvrdili, že "... smrt 

a vzkříšení pokřtěného je smrtí a vzkříšením Krista na kříži a o prvních Velikonocích".22
 Třetí pohled "zdů-

razňuje etickou povahu křtu jako ‘umírání’ hříšným vášním a postojům, tím že se jedinec zřekne sám sebe 

a ‘povstává’ k novému životu pro slávu Boží skrze milost Kristova Ducha".23
 Beasley-Murray dospívá k zá-

věru, že všechny tři pohledy mají svou hodnotu. 

Jsem přesvědčen, že každý z těchto tří názorů má zásadní pravdu a že žádný není úplně oddělen od ostatních. 

Pokud vezmeme v úvahu Pavlovu teologii obecně – vskutku, text a kontext poskytnou dostatečné důkazy – lze 

prokázat, že jeho výklad křtu ve vztahu k vykupitelské události Krista má trojnásobný zřetel: Zaprvé to uvádí 

do vztahu křtěného k smrti a vzkříšení Krista, zahrnují ho do skutečného umírání a vzkříšení samotného Krista, 

za druhé se jedná o odpovídající událost v životě křtěného věřícího, čímž končí jeho starý Bohu odcizený život 

a začíná nový v Kristu, v Jeho Království a v Jeho Duchu; za třetí, vyžaduje odpovídající ‘ukřižování’ těla a 

nový život v moci Ducha, který souhlasí s obdrženou milostí, jehož ‘umírání’ a ‘vzkříšení’ začíná křestní událo-

stí.24 

Jelikož je zřejmé, že Pavel považoval křest jako to, čím se podílíme na smrti, pohřbení a vzkříšení Krista, 

je možné se ptát, jde o křest ve vodě nebo o křest svatým duchem? Viděli jsme, že všude ve Skutcích slovo 

"křest" je samo o sobě zkráceným tvarem pro "pokřtěn ve jménu Ježíše Krista", skrze které bylo dáno pro-

minutí hříchů, které je k dispozici díky Kristově oběti. Viděli jsme, že tento křest ve jménu Ježíše Krista 

byl křtem ve vodě, jako vnějším symbolem posluchačů činících pokání a obracejících se k Bohu, jako odpo-

věď na evangelium. Kdyby se Pavel náhle zmínil o křtu svatým duchem nebo o obrazném křtu, představo-

valo by to změnu v postupu jakož i změnu významu slova "křest". Jak již bylo dříve uvedeno, kdyby nastala 

taková změna, byla by v Pavlově psaní dobře definována, stejně jako u změn týkajících se aspektů Staré 

smlouvy. 

Účast na smrti, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista řečeno Pavlem je klíčovou událostí v životě věřícího. 

Zemřeli jsme, byli pohřbeni a pozvedli se s ním, a proto nyní chodíme v novosti života. Smrt a hřích nemá 

                                                           
21 G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, 1962) 

str. 131. 
22 Ibid. 
23 Ibid, str. 132. 
24 Ibid. 
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nad námi žádnou moc. To bude nejúplněji dokončeno, když budeme vzkříšeni z mrtvých při návratu Krista. 

Ale Pavel o tom mluví jako o něčem, co začalo v tomto životě křtem. 

Pavel hovoří o křtu v 1. kapitole 1. Korintským a zde se zjevně odkazuje na křest ve vodě, protože se odka-

zuje na něco, co vykonával sám Ježíš, budete si pamatovat, je jediným, kdo křtí svatým duchem. 

1. Korintským 1: 

11 Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od domácích Chloe, že by mezi vámi byly různice. 

12 Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův. 

13 Rozdělen-liž jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? aneb zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni 

byli? 

14 Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia, 

15 Aby někdo neřekl, že jsem ve jménu svém křtil. 

16 Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil. 

17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž 

Kristův. 

Pavlova stylizace, zejména ve verši 17, se někdy používá pro důkaz, že vodní křest není Boží vůlí. Nicméně, 

když Pavel říká, že Kristus ho neposlal křtít ale kázat evangelium, znamená to, že mu Kristus zakázal křtít? 

Kdyby tomu tak bylo, pak skutečnost, že pokřtil ty zmíněné ve verších 14 a 15, znamená, že neposlouchal 

Kristův příkaz. To určitě nemá na mysli, neboť by to bylo v rozporu s dalšími Pavlovými spisy o velkém 

významu křtu. 

Kontext mluví o jednotě v těle a o tom, jaké rozdíly existovaly v církvi, na jejichž základě byli vůdčí osob-

nosti následovány. Někteří následovali Pavla, jiní Petra, jiní Apolla. Verš 13 naznačuje, že byli určitě pokř-

těni ve jménu někoho a nebyl to Pavel! To také spojuje křest s ukřižováním. Pavel důrazně říká, že pro ně 

byl ukřižován Ježíš Kristus a že byli pokřtěni v jeho jménu, bez ohledu na to, zda slyšeli evangelium od 

Petra nebo Pavla nebo Apolla. 

Úsloví "Kristus mě neposlal křtít, ale kázat evangelium" je příkladem běžné semitské praxe zdůrazňovat 

jednu věc nad druhou použitím extrémní "černobílé" terminologie. Kde bychom například říkali, že jedna 

osoba má přednost před druhou, v semitské terminologii se říká, že máme "nenávidět jednoho a milovat 

druhého" (Lukáš 16:13), nebo že když přicházíme ke Kristu, máme nenávidět všechny ostatní (Lukáš 14: 

26).25
 Pavel neříkal, že by neměl křtít, ale že byl poslán k tomu, aby kázal evangelium spíše, než aby křtil, 

to znamená, že kladl větší důraz na kázání evangelia než na křtění. 

Pak tvrdí, že děkuje Bohu, že křtil pouze několik lidí. Je to kvůli tomu, že by neměl křtít, nebo že byl postu-

pně vyřazován? To by nesouhlasilo s kontextem. Pointou, ke které míří, je, že by nemělo existovat rozdělení 

na základě následování osobností. Byl rád, že křtil jen několik lidí, protože kdyby jich pokřtil více, mohli 

by být v pokušení si myslet, že jejich křest byl nějak "lepší". Důrazem v Pavlově službě bylo kázat evange-

lium. Stejně jako ve Skutcích požadovanou odpovědí na evangelium bylo věřit, činit pokání a dát se pokřtít. 

Kdo konkrétně vykonal křest bylo nepodstatné, a aby se vyhnul tělesnému postoji, že totiž křest od Pavla 

by byl vyšší, skutečný křest byl vykonán jinými.26
 

Ve svém prvním listu Korintským Pavel říká, že jsme pokřtěni v jedno tělo svatým duchem. 

                                                           
25 James Patrick Holding, "Returning Japanese: Some Lessons From Another Culture," Tektonics Apologetics Mini-

stries, http://www.tektonics.org/af/culturegram.html (zpřístupněno 4.října 2004) 
26 Někteří teologové se domnívají, že to je také důvod, proč Ježíš během své rané služby osobně nekřtil vodou, ale 

oprávnil k tomu své učedníky. 

http://www.tektonics.org/af/culturegram.html
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1. Korintským 12: 

13 Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buď Židé, buď Řekové, buď služební-

ci, neb svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme. 

Někteří to považují za odkaz na křest svatého ducha odlišný od křtu ve vodě, neboť říká, že jsme pokřtěni 

"jedním duchem". Griffith Thomas se zeptal: "Jak je možné, aby se používala voda pro uskutečnění duchov-

ního aktu pro naše vtělení do Kristova těla? Jak může to, co je fyzickým působením, být tím, co je duchov-

ní?"27
 Tato otázka však předpokládá, že křest je pouze vnějším aktem ponoření do vody, aniž by se bral v 

úvahu jeho podstatný smysl a význam. 

Křest je v Novém zákoně popsán jako projevování své víry v Kristovu smrt a vzkříšení, a tak v účast na její 

moci. V listu Galatským Pavel váže dohromady křest a víru, když tvrdí, že věřící byli pokřtěni v Krista ví-

rou. 

Galatským 3: 

25 Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem. 

26 Všickni zajisté synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru. 

27 Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli. 

28 Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Kristu 

Ježíši. 

Křesťané uvěřili evangeliu a vstoupili do nového vztahu s Bohem v Kristu. Pavel pak spojuje oblečení v 

Krista s křtem ve verši 27. 

Křesťané přijali evangelium nového věku, který přišel s Kristem (verš 25). Uvěřili tomu a vstoupili do nového 

věku a radují se v novém vztahu s Bohem, který je jejich v Kristu. Přesto Pavel bezprostředně potvrzuje, že 

věřící, kteří jsou syny Božími v Kristu, při křtu ‘oblékli’ Krista. Tehdy ukončili svůj starý život odděleně od 

Krista a začali nový ‘v Kristu’. Nemohu vidět, jak lze sílu veršů 26-27 oprávněně zachovat jinak než uznáním 

toho, že Pavel považuje křest za okamžik víry, ve kterém se uskutečňuje osvojení k synovství v Kristu. Víra, 

která byla vložena v Krista jako Pána, a křest ve jménu Pána Ježíše jsou považovány za totéž.28 

List Kolosským také spojuje křest s vírou v Kristovu smrt a vzkříšení. 

Kolosským 2: 

10 A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti, 

11 V němž i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše tělo hříchů skrze obřezání Kristovo, 

12 Pohřbeni jsouce s ním skrze křest, skrze nějž i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, kteráž jest 

mocné dílo Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých. 

13 Ano i vás, mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu s ním obživil, odpustiv vám všecky hříchy, 

14 A smazav proti nám ten zápis záležející v ustanoveních, kterýž byl odporný nám. I vyzdvihl jej z prostřed-

ku, přibiv jej k kříži; 

Stejně jako obřízka byla znamením smlouvy, kterou Izrael uzavřel s Bohem, obřízka učiněná bez rukou je 

zde ztotožněna s odložením těla hříchů. To je možné, protože jsme byli pohřbeni s Ježíšem, který zaplatil 

cenu za naše hříchy. Byli jsme mrtví v hříších, ale nyní jsme byli oživeni, stejně jako Ježíš byl vzkříšen z 

mrtvých. Všechny tyto věci byly zpřístupněny prostřednictvím vykupitelského díla Ježíše Krista. 

Verš 12 jasně říká, že naše účast na Kristově vykupitelském díle je "v křtu" a "skrze víru". Říkat, že křest 

není ničím jiným než fyzickým rituálem zahrnujícím vodu, znamená odmítnout to, co Písmo o něm prohla-

                                                           
27 Griffith Thomas, "The Place of the Sacraments in the Teaching of St. Paul", Expositor, sv. xiii (1917), str. 379, 

citován v G. R. Beasley-Murray, Baptism Today and Tomorrow (London: MacMillan, 1966), str. 53. 
28 Baptism Today and Tomorrow, str. 54. 
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šuje. V okamžiku křtu je projevena naše víra, že vstupujeme do účasti na Kristově smrti a vzkříšení, obléká-

me Krista a jsme začleněni do Kristova těla. Když jsme ponořeni do vody, představuje to naše sdílení v 

jeho smrti a pohřbení, a když vycházíme z vody, je to symbol našeho vzkříšení s ním. Tak je to okamžik, 

kdy v něm začínáme nový život. Náš starý život je mrtvý a teď jsme v něm.29
 

Kolosským 3: 

1 Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. 

2 O svrchní věci pečujte, ne o zemské. 

3 Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu. 

Protože jsme zemřeli s Kristem a byli vzkříšeni, náš nový život je v Kristu a měl počáteční okamžik. Pavel 

ztotožnil křest a ten okamžik. Je to však kvůli Kristovu dílu a naší následné víře v něho, spíše než jen 

vnějším umýváním vodou. 

1. Petrův 3:21 uvádí, že křest nás může zachránit díky Kristovu vzkříšení. Křest je náš vstup do Kristova 

těla, a proto jsme pokřtěni do Krista. Svatý duch je Boží moc a Kristus byl vzkříšen z mrtvých Boží mocí, 

a stejnou mocí nás křest přivádí do Krista, ne díky vodě. Když jsme křtěni do Krista, jsme "v Kristu" a jsme 

"v duchu", neboť duch je Kristův duch. "Jestliže někdo nemá Ducha Kristova, není jeho" (Římanům 8:9). 

"Pán je ten Duch, a kde je Duch Páně, tam je svoboda" (2. Korintským 3:17) "Ale jste umyti, ale jste po-

svěceni, ale jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše a Duchem našeho Boha" (1. Korintským 6:11). Duch 

Kristův, duch Boží a Pánův duch jsou všechny způsobem odkazování na tutéž věc, a tímto duchem je nám 

dán vstup do Kristova těla. K tomu dochází, když projevujeme svou víru v evangelium a v moc Kristova 

vzkříšení tím, že jsme byli pokřtěni podle jeho příkazu. V tomto okamžiku se Boží moc setkává s naší vírou, 

a účastí na Kristově vzkříšení je nám dán nový život. 

Ve světle tohoto lze vidět, že když 1. Korintským 12:13 říká, že "jedním Duchem jsme všichni pokřtěni do 

jednoho těla", neznamená to, že zahrnout křest ve svatém duchu vede k vyloučení křtu ve vodě. Když jsme 

pokřtěni ve jménu Ježíše Krista (ve vodě), je to díky Duchu, že má výsledky, jež působí, a proto Petr může 

říci, že křest "nás zachraňuje". 

1. Petrův 3: 

18 Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa 

z strany těla, ale obživen Duchem. 

19 Skrze něhož i těm, kteříž jsou v žaláři, duchům, přišed, kázal, 

20 Tehdáž nepovolným, když ono jednou očekávala Boží snášelivost za dnů Noé, když dělán byl koráb, v 

kterémžto málo, to jest osm duší, zachováno jest u vodě. 

21 K čemuž připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to tělesné špiny smytí, ale dobrého svědomí u 

Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista. 

Verš 21 byl použit k prokázání, že křest vody již není platný. 

Že to není vodní křest, je jasně naznačeno poznámkou v závorkách: "(nikoliv odstranění špíny z těla, ale odpo-

věď dobrého svědomí vůči Bohu)". Žádné množství vody nemůže vyčistit svědomí. Ale oblečení Krista – po-

noření do jeho pravdy prostřednictvím ducha – může!30 

Tento výklad předpokládá, že vodní křest je roven "odstranění špíny z těla" a duchovní křest je rovnocenný 

"odpovědi dobrého svědomí vůči Bohu", a tak dochází k závěru, že křest, který skutečně zachraňuje, je du-

                                                           
29 To nemá naznačovat, že jakmile jsme "v něm", máme trvalou spásu, která se nemůže změnit. To bude řešeno v násle-

dující kapitole. 
30 Gudlin, "Baptism Doth Now Save Us, " str. 9. 
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chovní, ne vodní. Ale to není pointa pasáže. Neříká, že vodní křest je "odstranění špíny z těla". Říká, že 

důvod, proč křest zachraňuje, spočívá v tom, že spíše než odstranění špíny z těla je odpovědí dobrého 

svědomí vůči Bohu. A to, co umožňuje křest, aby zachránil, je uvedeno v poslední větě ve verši: "skrze 

vzkříšení Ježíše Krista". 

Mezi učenci existuje jakási neshoda o tom, zda řečtina ve verši 21 skutečně znamená "modlitbu k Bohu o 

dobré svědomí" nebo "slib Bohu udržovat si dobré svědomí". Podle prvního se kandidát křtu modlí k Bohu 

o dobré svědomí, které obdrží díky Boží spáse a díky své odpovědi Bohu vírou. Podle druhého kandidát 

slibuje před Bohem udržovat si dobré svědomí, protože je očekáváno žití zbožným životem a součástí po-

kání je rozhodnutí odvrátit se od minulého života v hříchu a obrátit srdce k Bohu. 

Oba názory mají cenu, ale důležitým bodem je, že v každém případě je vzkříšení Krista tím, co dělá křest 

něčím, co může zachránit. Beasley-Murray píše, pokud jde o tento verš: 

Podle tohoto prohlášení je mocí křtu Kristovo vzkříšení. První myšlenkou v mysli pisatele bude propůjčení no-

vého života věřícímu (jak snad nějakým způsobem můžeme říci, že Noe se vynořil do nového světa po potopě), 

jak je naznačeno v 1. Petrově 1:3: "Otec nás znovu zplodil v živou naději skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrt-

vých". Toto není totožná doktrína podle Římanům 6:3, ale je jí blízká. Při křtu Pán, který povstal ze své vyku-

pitelské smrti, působí pro vysvobození věřícího od hříchu a smrti k novému životu a spravedlnosti (tedy pro 

"čisté svědomí").31 

Jak bylo poznamenáno výše, význam křtu není ve fyzické vodě samotné, ale v tom, co představuje. Jak píše 

Petr, není to "odstranění špíny z těla", protože tělesná očista není ten důvod. Ti, kteří popírají, že vodní křest 

je nutný, často poukazují na to, že voda nemůže očistit srdce, což je zcela pravda. Není to voda, ale moc 

Kristova vzkříšení, která nám dává nový život a očisťuje srdce. Když činíme pokání a věříme evangeliu a 

podrobíme se obřadu křtu, abychom se podíleli na Kristově smrti a vzkříšení za odpuštění hříchů, tímto kro-

kem důvěřujícího jednání v poslušnosti Bohu začíná nový život v Kristu. Právě to dělá křest významným, 

na rozdíl od toho, že by byl pouhým očistným rituálem. A v tomto smyslu, nám Petr říká, nás křest zachra-

ňuje. 

                                                           
31 Baptism in the New Testament. str. 261-2 
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4. Historické okolnosti 

Údajný původ křtu 

Jedno tvrzení vznesené ohledně původu křtu, kromě myšlenky, že vycházel z Mojžíšova zákona, spočívalo 

v tom, že se vyvinul z pohanských rituálů očisťování. Zatímco jistě existuje podobnost, protože očistné 

rituály zahrnovaly vodu, hlavní rozdíl byl ve smyslu a účelu. 

V antickém světě byla voda obecně používána jako prostředek očisty. Umývání bylo přípravou pro zasvěcení 

v některých helenistických mysterijních náboženstvích, jako v kultu Demeter v Eleusis a v kultu egyptské bo-

hyně Isis.32 

Křestní rituál je podobný mnoha jiným omývacím rituálům, které se vyskytují v mnoha náboženstvích, ale 

základem je symbolická hodnota křtu a psychologický záměr, které poskytují skutečné vymezení obřadu, obřa-

du obvykle spojeného s náboženským zasvěcením.33 

Zasvěcení bylo často spojeno s očistnými a/nebo regeneračními vlastnostmi vody (zejména studené vody 

Nilu). Řecká mysterijní náboženství ji spojovala s nesmrtelností a proměnou, a proto byla nástrojem v za-

svěcení do těchto kultů. V kultu Kybelé byl praktikován křest krve, zahrnující krev býka. Toto mělo poskyt-

nout zasvěcovanému fyzickou vitalitu, ale později získalo duchovnější význam. 

V jiných nápisech ... se slovo natalicium jeví jako přesný ekvivalent křesťanské natalis, což naznačuje, že den 

krevního křtu je také dnem nového a duchovního zrození. Avšak skutečnost, že tento křest byl opakován pravi-

delně, ukazuje, že myšlenka úplné duchovní regenerace s ním nebyla původně spojena. Pouze pod vlivem 

křesťanství a Mithrova kultu se objevuje myšlenka smíření za minulé hříchy skrze prolévanou krev.34 

Takže většina pohanských omývacích obřadů byla primárně určena k očištění jakož i k zasvěcení. Naproti 

tomu Jan kázal křest pokání, který byl později nahrazen křesťanským křtem, jehož zaměřením bylo zasvě-

cení do Krista, založené na přijetí jeho zástupné oběti. A spíše než, že by obětní aspekt křesťanského křtu 

byl vývojem z pohanského rituálu, myšlenka křtu jako usmíření za hříchy prolitou krví byla vypůjčena z 

křesťanství a zfalšována pro rituál Kybelé. 

Podobným tvrzením je i to, že křest byl odvozen od židovského křtu proselytů. V prvním století Židé přijali 

po obřízce praxi křtu proselytů (obrácených na judaismus). Neexistuje žádný důkaz, že tato praxe byla zná-

ma před křesťanskou dobou. 

Mínění rabiho Eliezera [o důležitosti křtu pro proselyty] je citováno dvakrát v Talmudu ... a může existovat jen 

malá pochybnost o tom, že je to skutečný názor z konce 1. století. Takže právě v tomto období je k dispozici 

první důkaz praxe vyžadující rituální lázeň proselytů. Svědectví od Epiktéta a dalších lze nalézt shrnuté Plum-

merem (v H.D.B. I, 240) nebo Brandtem (v E.R.E II, 408). Navzdory absenci jakýchkoli dokladů, které se pro-

bírají zpět až před pád Jeruzaléma, si byl Plummer zcela jistý, že "křest" proselytů musel být znám v době Kri-

sta, a dokonce před ní.35 

Dokonce i kdyby tato praxe opravdu existovala, neexistují žádné důkazy o tom, že z ní byl odvozen buď 

Janův nebo křesťanský křest. Křest proselytů byl pro očistění a umývání jako starozákonní rituály, a neob-

sahoval symbolický význam pokání, nebo ztotožnění s Kristovou obětí. 

                                                           
32 Encyclopedia of Early Christianity, second edition, Everett Ferguson, ed. (NY & London: Garland Publishing, 

Inc., 1997), s.v. "Baptism". 
33 The Encyclopedia of Religion, s.v. "Baptism". 
34 Ibid. 
35 Joseph Crehan, Early Christian Baptism and the Creed (London: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1950), str.2, 3. 
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Ani praxe rituálního očišťování, běžná v judaismu, ani zvláštní použití vody očišťující proselyty nikdy nezíska-

ly sakrální význam, ale zůstaly právně formalistickým obřadem očisty. Křesťanský křest patří do třídy obřadů 

přechodu nebo zasvěcení do náboženství, ale jakkoli je přímo spojovat s křesťanským rituálem je obtížné, ne-

li nemožné.36 

Vývoj doktrín 

Spíše než, že by Janův křest byl odvozen z pohanských nebo židovských rituálů, byl zmocněn Bohem a byl 

jediným pravým předchůdcem křesťanského křtu. Viděli jsme, jak bylo učení předvedeno v Novém zákoně. 

Po apoštolském věku se do křesťanské církve začaly vkrádat různé doktríny týkající se křtu. Ale při všech 

sporech nebyl problém v tom, zda křest duchem nahradil vodní křest. 

Jednou z nejranějších změn v doktríně byla postupná změna ve formě křtu, od úplného ponoření, jak jej 

praktikovali apoštolové, k povolení polévání (polití vodou). Tím se snížila účinnost křtu jako symbolu sdíle-

ní Kristovy smrti, pohřbení a vzkříšení. Navíc, jak se začaly uchycovat nebiblické představy o Ježíšově 

osobě, Ježíšův pokyn křtít ve jménu Otce, Syna a svatého ducha (v Matoušovi 28:19) postupně začal být 

vnímán jako specifická křestní formule, která, jak uvidíme později, tak zamýšlena nebyla. Tyto změny byly 

zaváděny již na konci prvního století, jak je vidět v Didache, dokumentu datovaném do té doby. 

Podle výše uvedených pokynů křtěte ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého v živé [tekoucí] vodě. Pokud ne-

máte žádnou živou vodu, pak křtěte v jiné vodě, a pokud nemůžete ve studené, pak v teplé. Nemáte-li ani jednu, 

nalijte třikrát vodu na hlavu ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého.37 

Během druhé poloviny druhého století docházelo k narůstajícímu výskytu křtu nemluvňat, a stalo se tak ve 

třetím století samozřejmostí. Hippolytus, na počátku třetího století, podrobně popsal, jak provést křest. 

V okamžiku, kdy kohout zakokrhá poprvé, je nad vodou řečena modlitba. Měla by to být voda tekoucí do kro-

penky nebo tekoucí zhora, pokud to není možné. Pokud není možné z nějakého důvodu, který je trvalý a nalé-

havý, použijte takovou vodu, jakou najdete. Mají sejmout své oblečení; a nejprve musíte křtít děti. Všichni ti, 

kdo mohou mluvit sami za sebe, by tak měli učinit; a ti, kteří nemohou mluvit sami za sebe; jejich rodiče by 

měli mluvit za ně nebo někdo z jejich rodiny. Po tomto křtít muže, a nakonec i ženy poté, co si uvolnily vlasy 

a odložily zlaté a stříbrné šperky, které mají na sobě. Nikdo si nemá brát do vody něco nevhodného.38 

Zřejmý problém s křtem dětí, které nemohou mluvit samy za sebe, je to, že se ztrácí prvek víry v evangelium 

a pokání z hříchu. Bylo zřejmé, že apoštolové přikládali těmto prvkům nejvyšší důležitost, a dokonce i v 

spisech otců rané Církve byl kladen důraz na učení a přípravu srdce před křtem a následně na prožívání 

svatého života. Ve čtvrtém století bylo běžné odložit křest až do pozdního věku života, nebo dokonce těsně 

před smrtí, neboť po křtu by člověk měl žít čistým životem. Císař Konstantin je možná nejproslulejším pří-

kladem této praxe. Ale tento trend byl daleko od prvků víry a pokání, jak čas pokračoval. 

Zda rostoucí převaha křtu nemluvňat byla jeho příčinou nebo jejím výsledkem (pravděpodobněji obojí), existo-

val rozhodující trend v prvních čtyřech stoletích vykládat křest jako opus operatum (dílo účinné samo o sobě), 

podle něhož pokřtěný nevstoupil pouze do nového života, ale byl také změněn v charakteru. Tento vývoj účinně 

vylučoval vyznání hříchů před křtem a kladl vzrůstající důraz na to, co bylo učiněno pokřtěnému a pro něj. 

Jeden aspekt tohoto trendu je vidět v konfliktu ohledně kacířského a schismatického křtu v polovině 3. století.39 

                                                           
36 Westminster Dictionary of Church History, (Philadelphia: Westminster Press, 1971) s.v. "Baptism". 
37 Didache 7:1, citováno v "Trinitarian Baptism," Catholic Answers, 

http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp (zpřístupněno 3. května 2006) 
38 Hippolytus, "Apostolic Tradition," Quoted in Peter Cramer, Baptism and Change in the Early Middle Ages (Cam-

bridge University Press, 1993), p. 9. 
39 Westminster Dictionary of Church History, s.v. "Baptism". 

http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp
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V této době se rozvinul spor, protože menší křesťanské sekty vykonávaly křest jako svůj obřad zasvěcení 

a vůdci římské církve nesouhlasili s tím, zda je třeba požadovat nový křest, když ti pokřtění od kacířů žádali 

o vstup do ortodoxní církve. Cyprián z Kartága (cca 195-258 n.l.) popíral platnost křtu mimo oficiální cír-

kev, zatímco Štěpán I, římský biskup, tvrdil, že voda a správné vyznání jsou dostatečné. Časem se stal Ště-

pánův postoj schválenou praxí; ale spor povstal znovu ve čtvrtém století. Tehdy dvě skupiny, donatisté a 

pelagiáni, tvrdili, že křest vykonaný nemravným knězem není platný. Ten postoj byl oficiálně odmítnut 

koncilem v Arles v roce 314, ale nadále byl vlivný. 

V reakci na to teolog Augustin z Hippo pevně stanovil doktríny, kterých se stále drží římsko-katolická 

církev i dnes: Jedna, svátosti (včetně křtu) byly považovány za ex opere operato (tj. "samotnou skutečností 

provedené akce"), což znamenalo, že jsou svaté a stanovené Bohem, bez ohledu na to, kdo je podává. Dva, 

křest je nezbytný pro spásu. A tři, děti jsou od narození znečištěny "původním hříchem" a křest je třeba, 

aby jej odstranil. 

Augustin také stanovil to, co se stalo tradiční definicí "svátosti". Slovo svátost pochází z latinského slova 

sacramentum, které je ekvivalentní řeckému musterion, z něhož získáváme anglické slovo "mystery 

(tajemství)". V Novém zákonu je to slovo používáno k označení božích tajemství, ale Augustin definoval 

svátost jako "vnější a dočasný znak vnitřní a trvalé milosti".40
 

Ačkoli to byla běžná praxe, křest nemluvňat byl považován spíše za výjimku než za pravidlo až do čtvrtého 

století, ale vývoj doktríny o původním hříchu vedl k rozšíření praxe během čtvrtého století. V pátém století 

Augustin použil doktrínu o původním hříchu ve své argumentaci pro křest nemluvňat a z této praxe učinil 

povinnost císař Justinián I. v 6. století. 

Při vzrůstu křtu dětí bylo zavedeno oddělení mezi křtem a vkládáním rukou, které bylo doprovázeno poma-

záním olejem, což bylo spojeno s přijetím svatého ducha. Toto se vyvinulo v novou svátost, biřmování. To-

máš Akvinský (13. století) poskytl teologický rámec nejen pro křest, ale i pro všech sedm oficiálních sváto-

stí. Byl prvním, kdo všech sedm vystopoval zpátky ke Kristu, a učil, že křest, biřmování a vysvěcení vtiskují 

na duši nezmazatelnou značku; tyto tři svátosti se proto nemohou opakovat. To bylo základem jednoho z 

největších rozkolů mezi reformátory ze 16. století. 

Reformační spory 

Martin Luther je známý svým trváním na tom, že jsme zachráněni milostí a nikoli skutky. Přesto tvrdil, že 

křest je nezbytný pro spásu, přestože se navenek jeví jako skutek. Ve svém Velkém katechismu poté, co 

cituje Matouše 28:19 a Marka 16:16, uvádí: 

V těchto slovech si musíte především všimnout, že tu stojí Boží přikázání a instituce, abychom nepochybovali 

o tom, že křest je božský, nikoli vymyšlený, ani vynalezený lidmi. Neboť skutečně mohu říci, že žádný člověk 

ze své hlavy nevytočil Deset přikázání, krédo a Pánovu modlitbu, ale jsou zjeveny a dány samotným Bohem, 

takže se také mohu chlubit tím, že křest není žádnou lidskou maličkostí, ale ustanoven Bohem samým, mimoto, 

že je nejslavnostněji a nejpřísněji přikázáno, že musíme být pokřtěni, jinak nemůžeme být spaseni, aby to nikdo 

nepovažoval za bezvýznamnou záležitost, jako oblečení nového červeného pláště. Neboť je velmi důležité, 

abychom si vážili křtu vynikajícího, slavného a vznešeného, za který zápasíme a bojujeme hlavně proto, že 

svět je nyní tak plný sekt dožadujících se toho, že křest je vnější věc a že vnější věci nejsou prospěšné. 

Ale pokud říkají, jak jsou zvyklí: Ještě křest je sám o sobě skutkem a ty říkáš, že skutky nejsou pro spásu uži-

tečné; co se tedy děje s vírou? Odpověď: Ano, naše skutky skutečně neprospívají ničím pro spásu; Křest však 

není naším skutkem, ale Božím (protože, jak bylo řečeno, musíte Kristův křest dát daleko pryč od křtu ošetřova-

                                                           
40 New International Dictionary of the Christian Church (Grand Rapids: Zondervan, 1974), s.v. "Sacrament" 
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telem v lázni). Boží skutky však zachraňují a jsou nezbytné pro spásu a nevylučují, ale vyžadují víru; protože 

bez víry by nemohly být vnímámy. Neboť když strpíte, aby na vás byla vylita voda, ještě jste neobdrželi křest 

takovým způsobem, aby vám byl něčím užitečný; ale je pro vás užitečné, pokud jste se pokřtili s myšlenkou, 

že to je podle Božího příkazu a nařízení, a kromě toho v Božím jménu, abyste mohli ve vodě obdržet slíbenou 

spásu. Tak tedy, to nemůže učinit ruka ani tělo; ale srdce musí věřit.41 

Luther uznával, že křest znamená ponoření, ale cítil, že způsob je méně důležitý než samotná svátost. Při-

pustil, že obvyklý vzor Nového zákona byl křtem pro dospělé věřící, avšak dovolil, aby někdy základní 

prvek víry měl být dodán podporujícím dospělým. Tímto způsobem podpořil křest nemluvňat, zatímco 

vzdoroval římskokatolické církvi ve většině ostatních významných doktrín. 

Jan Kalvín, jeden ze zakladatelů reformované církve, také souhlasil s římskokatolickou církví, že křest by 

měl být poskytnut pouze jednou a že charakter poskytující osoby je nepodstatný. Také se držel, s Hippo-

lytem a jinými otci rané církve, že způsob křtu nedělá žádné rozdíly; polévání a pokropení jsou stejně platné 

jako ponoření. Nevěřil však, že křest je opus operatum, akt významný sám sebou, to, co uděluje spásu. Po-

važoval jej spíše za veřejnou demonstraci víry, kterou se jedinec připojuje k univerzální církvi, a proto 

schvaloval křest nemluvňat na základě toho, že nemluvňata jsou považována za součást církve a jsou pova-

žována za dědice Království. Ale nepovažoval křest za nutný pro spásu. 

Petr také říká, že "křest nás také nyní zachraňuje" (1 Petra 3:21). Neboť nemínil dát na srouměnou, že naše 

omytí a spása jsou zdokonaleny vodou, nebo že voda sama o sobě vlastní ctnost očisty, oživení a obnovy; ani 

nemíní, že je příčinou spásy, ale pouze to, že poznání a jistota takových darů jsou vnímány v této svátosti.42 

Nesmíme považovat křest za tak nutný, abychom předpokládali, že každý, kdo ztratil příležitost jej obdržet, 

okamžitě zahynul. Souhlasem s jejich výmyslem bychom odsoudili všechny, bez výjimky, kohokoliv, jemuž 

by nějaká nehoda mohla zabránit v obstarání křtu, jakkoli velkou by mohli být vybaveni vírou, kterou Kristus 

sám je vlastněn.43 

Anabaptistické hnutí (16. století) začalo převážně jako reakce na praxi křtu nemluvňat. Protože považovali 

tuto praxi za nebiblickou a neplatnou, požadovali, aby dospělí věřící byli znovu pokřtěni (což je význam 

názvu "anabaptista=novokřtěnec"). Tím začal spor, který pokračuje dodnes. Anabaptisté prohlásili, že v 

Písmu neexistuje příklad ani povolení pro křest dítěte a že pověření v Markovi 16:16 zvláště prohlašuje, že 

víra má předcházet křtu. Protože malé dítě nemůže ještě chápat evangelium ani mu věřit (mnohem méně 

pokání za hříchy), pak křest nemůže být použitelný. 

V 17. století dvěma skupinami nespokojenými s anglikánskou církví byli puritáni a separatisté. Puritáni 

chtěli "očistit" církev zevnitř, zatímco separatisté upřednostňovali oddělení od církve. Skupina separatistů 

vedená Johnem Smythem se přesunula do Amsterdamu, kde byli velmi ovlivněni menonity, kteří byli 

potomky anabaptistického hnutí. 

Učinili své definitivní odštěpení od augustiniánského pohledu na křest tím, že byli znovu pokřtěni a zrodila 

se baptistická církev. Hnutí se rozšířilo jak do Anglie, tak do Nového světa. J. M. Ross napsal, že "... hlavní 

tendencí baptistického myšlení bylo považovat tento obřad prostě jen za symbolickou hodnotu" a před ro-

kem 1925 nemohl najít žádný nárok od baptisty o tom, že svatý duch je dán při křtu44. Nicméně byli odlišeni 

                                                           
41 Martin Luther, "Part Fourth; Of Baptism," Large Catechism (pův. vydán 1528), přeložen F. Bentem a W. H. T. Dau-

em, zveřejněn v: Triglot Concordia: The Symbolical Books of the Ev. Lutheran Church (St. Louis: Concordia Publish-

ing House, 1921). 
42 John Calvin, Institutes of the Christian Religion. str. 1451 
43 Ibid. str. 1493 
44 Baptism Today and Tomorrow, str. 14,15 
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praxí křtu věřícího spíše než paedo-křtu (křtu nemluvňat). Tato debata byla jednou z největších oblastí roz-

dělení v Církvi. Ostatní oblasti neshod způsobily v raných letech reformace menší rozruch. 

Toliko u anglických baptistů, mezi partikulárními baptisty, vznikl kolem roku 1633 problém ohledně ponoření. 

Před tím dokonce i baptisté praktikovali postříkání nebo pokropení, neboť otázkou byl křest věřícího, na rozdíl 

od křtu nemluvňat. Mezi spiritualisty, zejména kvakery ze 17. století, křest a večeře Páně byly odmítnuty jako 

pro věk Ducha nepodstatné.45 

Vývoj rozporu voda vs. duch 

Kromě debaty o křtu malých dětí se v průběhu dějin křesťanství vyvíjela řada dalších sporů. Brožura Johna 

Lynna, zmíněná dříve, se týká těchto rozdělujících prvků. 

Křesťané se nemohou shodnout nad problémem vodního křtu, a dokonce kvůli tomu doslova válčili, příklady: 

význam křtu; zda křest skutečně přináší odpuštění něčích hříchů Bohem nebo ne; způsobilost a věk těch, kteří 

mají být pokřtěni; kdo může vykonávat křest; metoda křtu (ponoření, namočení nebo pokropení); formule při 

křtícím postupu; a pokyny před křtem. Během staletí byly neshody ohledně těchto otázek často tak intenzivní 

a násilné, že svět žasl nad tím, jak lidé, kteří jsou údajně řízeni Bohem k vzájemné lásce, mohou být tolik ná-

silně vzdorující proti jinému výkladu Písma. V moderní době byl spor utlumen, ale stále ještě existují denomi-

nace učící nejen to, že jejich konkrétní chápání křtu je jediné správné, ale také to, že podmínkou spásy je od-

danost vůči nim, nebo alespoň členství v jejich církvi.46 

Zatímco rozdělení a spory vznikaly kvůli mnoha aspektům křtu, až do sedmnáctého století nikdo vůbec ne-

navrhl, že vodní křest byl vyloučen ve prospěch duchovního křtu. Dokonce i tehdy to byla malá menšina, 

která zastávala tento pohled, a ten byl rychle a prostě vyvrácen (jako v katechizmu Martina Luthera výše) 

tím, že se poukázalo na skutečnost, že jej přikázal Pán. Dokument z roku 1647, nazvaný A Testimony to the 

Truth of Jesus Christ and to Our Solemn League and Covenant (Svědectví o pravdě Ježíše Krista a o naší 

slavné lize a smlouvě), vyjmenoval řadu tehdy předkládaných doktrín, jež jsou považovány za omyl. V čá-

sti "Omyly (Errours [sic]) proti svátosti křtu" uvádí následující myšlenky považované za chybné: 

Že, vodní křest byl zákonné umývání, a proto počítán mezi věci, jež jsou zákonné, Heb. 9.10.  

—Sparkles of glorie, John Saltmarsh, Lon. 1647, str. 29, 30. 

Že, Janův křest, který byl vodou, skončil příchodem Krista. 

—Webbův Pamphlet against M. Edwards, str. 6. 

Že, křest jsa však stínem Krista v N.Z. má odejít, jak přichází podstata; pokud nežíván, přesto v naší úctě. 

—Becons Catechisme, London 1646. str. 194, 195. 

Že, nikdo by nyní neměl dávat křest, protože s ním nemohou dát svatého Ducha. 

—Smoak, &c. by John Saltmarsh, Londstr.17.47 

To ukazuje, že v té době existovaly někteří, kdo tyto názory zastávali, i když byli malými "sektami" a velmi 

v menšině. Konkrétní argumentace byla podobná bodům, které se ještě dnes uplatňují v tvrzeních proti vod-

nímu křtu. Jak ukázáno v předchozích kapitolách, křest nebyl ani hlediskem mozaického zákona, ani Jan 

nebo Ježíš neměli v úmyslu naznačit, že křest duchem nahradí vodu, ale spíše je k ní přidán. Z větší části 

však křesťanská církev rozhodla, že křest přikázaný Pánem je křest ve vodě. 

                                                           
45 New International Dictionary of the Christian Church, s.v. "Baptism". 
46 What is True Baptism? str. 2 
47 "A Testimony to the Truth of Jesus Christ and to Our Solemn League and Covenant" zveřejněn na domovské 

stránce TestimonyBearing, tedy webové stránce Reformované presbyteriánské církve (smluvní), 

www.covenanter.org/TestimonyBearing/testimonytothetruth.html (zpřístupněno 18. dubna 2006). 

http://www.covenanter.org/TestimonyBearing/testimonytothetruth.html
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Již téměř dva tisíce let se téměř všichni, kteří prohlašují, že jsou následovníky Krista, snažili poslouchat Jeho 

příkaz, citovaný v čele tohoto článku [Matouš 28:19, 20]. Během staletí různé skupiny vypracovaly odlišné 

tradice o tom, kým, proč a jak mají být kandidáti pokřtěni. 

Nicméně existuje velmi široký konsenzus: Lidé mají všeobecně učinit kontakt s vodou v obřadu znamenajícím, 

že jsou křesťany nebo že mají být vychováni v křesťanské víře. 

Snad hrstka výjimek z praxe vodního křtu představuje příklad toho, co se obecně nazývá "výjimkou, která 

dokládá pravidlo". 

Tři skupiny v současném křesťanství, jedna vracející se zpět do sedmnáctého století a dvě z devatenáctého, se 

rozhodli vůbec nevěřit ve vodní křest a nepraktikovat jej. Dvě z nich, Společnost přátel (populárně nazývaná 

"kvakeři") a Armáda spásy, byly velmi aktivní v cenné sociální práci. Třetí skupina, obecně označovaná jako 

"ultra-dispenzacionalisté" (ačkoli zjevně ne jejich jimi zvolené označení), spočívá na tak jemném "rozdělení" 

Písma, aby přitahovala k jejich okruhu společenství hlavně ty intelektuálně nakloněné.48 

Pokud jde o výjimky, kvakerské odmítnutí vnějších obřadů, včetně křtu, bylo reakcí na nadměrný důraz na 

ritualismus zavedené církve v 17. století. Stoupenci George Foxe (zakladatele Society of Friends) věřili, že 

žít duchem má být způsobem života a ti, kteří byli "duchovně pokročilí", nepotřebovali to, co považovali 

za pouhé vnější obřady. 

Svátosti křtu a Pánova večeře nemají místo v setkáních kvakerů. Když je veškerý život považován za nábožen-

skou svátost, občasné obřady byly myšleny tak, aby zatemnily potřebu neustálého duchovního úsilí a stejně ja-

ko zvláštní přísaha byla vyloučena tím, že se vždy říká pravda, stejně jako zvláštní svátosti byly považovány 

za zbytečné.49 

Věříme, že Kristův křest je vnitřním přijetím slíbeného svatého ducha, jímž je věřící ponořen do Ježíšovy moci, 

čistoty a moudrosti. Tento křest je základní křesťanský křest: zážitek z očistění od hříchu, který nahrazuje staré 

smluvní rituály. Posvěcení, které je vyvoláno touto zkušeností, je pokračující dílo svatého ducha, v němž jsme 

poučování o spravedlivém životě a zdokonalováni v lásce. Tak posvěcení je dílem Boží milosti, díky níž jsou 

naše neduhy očištěny a vyvýšeny v nejvyšší lásku k Bohu.50 

Na druhé straně armáda spásy původně praktikovala křest a pouze jej přerušila, protože nechtěla být pova-

žována za další denominaci, ani nechtěla být spojena s denominačním rozdělením v 19. století. 

Torontský War Cry ze srpna 1959 uvádí osm důvodů, proč armáda spásy opustila obřady: "Když se zakladatel 

armády rozhodl už dál nepoužívat svátosti, uvedl následující důvody: 1. Neexistovala žádná jednotnost praxe. 

2. Mezi náboženskými denominacemi existovala velká hádka a spor. 3. Vzniknuvší hořkost byla pro zájmy krá-

lovství škodlivá. 4. Velká část členů církve neposkytla žádné vnější znamení vnitřní změny, přestože kladli 

velký důraz na dodržování svátostí. 5. Na způsob, jakým byly svátosti zachovávány, neexistovala žádná biblická 

záruka. 6. Nebyly nezbytné pro spásu nebo duchovní pokrok. 7. Některé formy byly jednoznačně škodlivé pro 

armádní typ obrácených. 8. Spása krví Beránka a obrození svatým duchem byly podstatnými náležitostmi. Jedi-

ný křest nařízený v Novém zákoně byl křest svatým duchem".51 

Zatímco tyto myšlenky byly relativně menšinové v sedmnáctém a osmnáctém století, třetí zmíněná "výjim-

ka" přinesla jejich větší rozšíření v devatenáctém století. Ultra-dispenzacionalismus není jen skupinou, ný-

brž systémem teologie, který se vyvíjel z "tradičního" nebo "klasického" dispenzacionalismu. Tradiční for-

ma byla vyvíjena na počátku 19. století skupinou zvanou Plymouthští bratři, a zvláště mužem jménem John 

                                                           
48 Arthur L. Farstad, "Water Baptism," Journal of the Grace Evangelical Society, Spring 1990—Volume 3:1 
49 Sidney Lucas, The Quaker Story (New York: Harper & Brothers Publishers 1949), str. 52 
50 "What Friends Believe (Faith Expressed as Doctrine)", Online Faith and Practice (Quaker Book of Discipline), 

http://worship.quaker.org/qfp/displaypassage.asp?passageid=329 
51 Citováno Alfredem Gibbsem, Christian Baptism (Kansas City, KS: Walterick Publishers, 1966), str. 109. 
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Nelson Darby. Předtím byla dominantní teologií teologie smluv (nazývaná také reformovaná teologie), v 

níž se o církvi říkalo, že je duchovním naplněním starozákonních proroctví o Božím království. Dispenza-

cionalismus se postavil proti této myšlence a upřednostnil doslovný výklad Písma, včetně doslovného Boží-

ho království na zemi, jaké provolával Ježíš. Domnívají se však, že evangelium o Ježíšově království bylo 

adresováno Izraeli a že v určitém okamžiku bylo toto evangelium odebráno a nahrazeno novým a jiným 

evangeliem, jak bylo odhaleno Pavlovi, které se týká tajemství církve jako těla Kristova. Věk Církve je po-

važován za "vsuvku" mezi Ježíšovo hlásání Království a jeho budoucí návrat, kdy bude Království konečně 

obnoveno v Izraeli, a doslovně tak splní proroctví. 

Přesný okamžik, kdy začala stávající dispenzace církve, je předmětem debaty mezi různými formami dis-

penzacionalismu, přestože všichni souhlasí s tím, že církev a Izrael jsou oddělené a odlišné subjekty. "Tra-

diční" dispenzacionalismus považuje za začátek církve Letnice (Skutky 2), zatímco jiné sekce tohoto učení 

věří, že začala buď při Pavlově obrácení (Skutky 9), při počátku jeho vyučování (Skutky 13) nebo dokonce 

až po jeho uvěznění (Skutky 28). Tyto jiné skupiny jsou často označovány jako "ultra-" nebo "hyper-" dis-

penzacionalisté a jsou "tradiční" větví považovány za příliš extrémní. 

Mezi názory víry, kterých se ultra-dispenzacionalisté drží, je myšlenka, že některé spisy Nového zákona 

jsou adresovány Izraeli a obsahují nauku, která se jej týká, zatímco jiné (především Pavlovy listy) jsou adre-

sovány církvi. Vodní křest je považován za jednu z doktrín a praktik, které platí pouze pro Izrael. Některé 

předchozí "okrajové" představy, jakou je vodní křest, jsou spojovány s legalizmem, a jsou jen stínem, který 

byl nahrazen křtem ducha, byly snadno vyvráceny poukazem na to, že křest byl přikázán Pánem a vykoná-

ván jeho učedníky. Ultra-dispenzacionalismus poskytl vyvrácení důkazů k tomuto argumentu. Někteří učili, 

že Janův křest byl pro Izrael v evangeliích, a že vodní křest, který Ježíš přikázal, bude opět v budoucnosti 

zachováván, až se vrátí. Učí, že v současné dispenzaci ho nahrazuje křest svatým duchem. Jedním teologem, 

který zastával tento názor, byl E. W. Bullinger. Ve své knize How To Enjoy the Bible říká, že příkaz křtít v 

Matoušovi 28:19 byl určen budoucí dispenzaci, zcela "přeskakující" (jeho slova) současnou dispenzaci 

církve. 

Zdá se tedy jasné, že prohlášení uvedené v Matoušovi 28:19, 20 je ještě budoucí; a že je úzce spojeno s tehdejším 

bezprostředním osobním vystoupením a se slíbenou přítomností Syna člověka. 

Z tohoto všeho je hojně zřejmé, že brát příkaz, který patří k minulé a k budoucí dispenzaci, a interpretovat ho 

tak, že je v platnosti během celé této přítomné dispenzace může vést pouze k obtížím a rozporům. Vskutku při-

vádět Janův křest, který patřil království, do tohoto současného období Církve vedlo ke zmatku a narušení. Pro-

kázalo se jako bomba, která rozervala viditelnou Církev na fragmenty.52 

Dispenzace, během níž bylo Království provoláváno, skončila (podle Bullingera), když bylo Království ve 

Skutcích odmítnuto. Od té doby ji nahradila nová dispenzace Tajemství, které veřejně oznamoval Pavel, a 

Království nebude znovu provoláváno až do budoucí dispenzace, až se vrátí Kristus. Křest ve vodě a křest 

svatým duchem byl tedy každý pro různý účel a vykonáván v různých dobách s přesahem během Skutků. 

Dokud byla otevřena Petrem podle Skutků 3:9-21 (RV) Božská nabídka království, byl veden křest hmotnou 

vodou bok po boku s křtem s duchovní vodou (pneuma hagion), který byl podáván položením rukou (porov. 

Sk 19:6); jeden klesající a druhý vzrůstající, na principu Jana 3:30. 

Tato přicházející změna byla předpovězena čtyřikrát (Mat 3:11; Mar 1:8; Luk 3:16 a Sk 1:5), a vidíme, že se to 

děje; ale změna není úplná, dokud nabídka království ve Skutcích 3:19, 20 nebyla definitivně a oficiálně uzav-

řena a zrušena ve Skutcích 28:25, 26. Do té doby pokračoval křest vodou, i když se snižoval. A to je zmíněno 
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pouze v těch pavlovských epistolách psaných během tohoto období (1 Kor a Řím 6), ale nikdy později. V epišto-

lách napsaných po této slavné epoše na to nikdy není ani jednou odkazováno; ale pouze na "jeden křest" s pneu-

ma hagion. V listech Efezským, Filipským, Kolosským a v pastýřských není žádná zmínka o jakémkoli obřadu; 

mimo zdůraznění skutečnosti, že již neexistují, ale všechny jsou odstraněny v té úplnosti, jenž je naše "v Kristu". 

Obřady, které se týkaly těla, nemají místo v mystériu nebo tajemství, které bylo Pavlovi odhaleno. Tam je vše 

duchovní. 

Když bylo tajemství odhaleno Pavlovi a díky jemu byli "obeznámeni lidští synové", hebrejská "nauka o křtech" 

byla opuštěna s mnoha dalšími věcmi a byla uvedena nová doktrína "jednoho křtu" s pneuma hagion, nebo s du-

chovním (místo hmotného) médiem.53 

Tak Bullinger a jiní ultra-dispenzacionalisté uznávají, že křest byl spojen se vstupem do Božího království, 

ale věřili, že to bylo adresováno pouze Izraeli. Jiné mírnější "ultra-" verze považuje vodní křest za platný 

pro prvotní židovskou církev v rané části Skutků, ale postupně vyřazovaný ve prospěch křtu svatým du-

chem. "Tradiční" dispenzacionalisté obecně odmítají tento koncept a praktikují vodní křest, jakož i Pánovu 

večeři. 

Rozdíly se však mezi dispenzacionalisty někdy rozmazávají. Duchovní úřad, ke kterému jsem patřil, věřil, 

že církev začala o Letnicích, stejně jako "tradiční" dispenzacionalisté, přesto se držel některých názorů spo-

lečných s ultra-dispenzacionalisty. Ti považovali evangelia, listy Jakubův, Petrovy, Janovy a a Judův, a 

knihu Zjevení za ty, které mají být adresovány Izraeli, nebo se aspoň především k němu vztahovat. Také 

odmítali vodní křest na základě toho, že byl původně adresován Izraeli a praktikován nejstaršími křesťany, 

ale postupně vyřazován během Skutků, podobně umírněné formě ultra-dispenzacionalismu. Jak již bylo ře-

čeno, o praxi vodního křtu se říká, že byla uskutečňována učedníky, protože ještě plně nerozuměli, že du-

chovní křest nahradil vodní. Skupina, která vydala What is True Baptism? od Johna Lynna se také držela 

podobného hlediska. Ve své brožuře nazvané Defending Dispensationalism autor Mark Graeser uvádí ná-

sledující popis jejich víry: 

"Dispenzacionalismus", jak jej chápeme a učíme, tvrdí, že křesťanská církev začala v den Letnic slavnostně 

uvedeným svatým duchem. V té době Bůh pozastavil svůj program spásy pro Izrael, který byl ustanoven prost-

řednictvím Smluv (včetně abrahamovské, mozaické, davidovské a stále ještě budoucí "Nové") a založil nový 

program spásy a posvěcení pro církev Kristova těla. Podle 1. Korintským 12:13 byl počátek tohoto Těla kdykoli, 

když je dán dar svatého ducha, o kterém víme, že byl dán v den Letnic, jak je zaznamenáno ve Skutcích 2. Z 

této dispenzační perspektivy je kniha Skutků přechodným obdobím pro církev, která byla zpočátku výlučně ži-

dovská. Nicméně, jak tito Židé rostli ve víře, postupně si začali uvědomovat to, co se skutečně stalo v den Letnic 

a "dostali program" vpuštěním pohanů do sboru (Skutky 10) a opuštěním vodního křtu (Sk 18:25 a násl.), zasta-

vením požadavku obřízky atd atd. Při změně "správy" došlo ke změně požadavků na spásu a chování.54 

Zatímco považují Skutky za přechodnou knihu, nepovažují ji za samostatnou správu a na těchto základech 

vyvracejí ultra-dispenzacionalismus55. Odmítání vodního křtu je však nejčastěji principem mírných a extré-

mních verzí ultra-dispenzacionalismu, zatímco tradiční dispenzacionalisté uznávají jeho praktikování a 

význam v knize Skutků. Následující text ukazuje, jak "klasičtí" dispenzacionalisté vidí hyper-dispenzacio-

nismus. 

Hyper-dispenzacionalismus opouští mnoho církevních praktik. Někteří se vzdávají místní církve. Učí, že církev 

začala po Skutcích 28 a že Pavel nebyl poslán, aby křtil, proto křest nemá místo ve věku Církve. 
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Toto zneužívání biblické pravdy však není oprávněním odmítat pravé učení o dispenzacích. Pavel některé své 

obrácené křtil. On sám byl také pokřtěn. Pokřtil vězeňského dozorce ve Filipech. Poskytl seznam některých, 

které pokřtil v Korintu. Přiznal, že existují i jiní, na jejichž jména si nemohl vzpomenout. 

Pavlův křest má jiný význam než křest Jana Křtitele. Neexistuje však žádný biblický důvod k odmítání vodního 

křtu dnes. 

Hyper-dispenzacionalisté také odmítají Pánovu večeři, předpokládají, že je židovským obřadem. Tím, kdo dal 

pokyn pohanské církvi v Korintu ohledně jejího uspořádání a účelu, byl nicméně apoštol Pavel. Vodní křest a 

Pánova večeře jsou obřady místní církve a měly by být vykonávány tak, jak Pán přikázal. 

Mnozí, kteří odmítají dispenzace, jsou vinni stejnou chybou, jakou dělají hypeři. Hypeři zahazují praktiky míst-

ní církve zmíněné výše. Jiní odhazují všechny dispenzace a způsobují ztroskotání.56 

Shrnuto, představa, že duchovní křest nahradil vodní, měl své nejčasnější kořeny v malých "sektách" sedm-

náctého století, včetně kvakerů. Armáda spásy opustila křest z jiných důvodů v devatenáctém století, kdy 

také probíhal vývoj dispenzační teologie. Ultra- nebo hyper- dispenzacionalismus odmítl vodní křest na zá-

kladě toho, že byl pro Izrael, zatímco duchovní křest byl pro církev. Jak bylo poznamenáno výše, nicméně 

zůstávají výjimkami z pohledu drtivé většiny křesťanské církve, pro kterou byl křest vždy uznáván jako 

zahrnující vodu, zatímco křest svatým duchem je uznáván jako obrazné použití výrazu. Mezi touto většinou 

však existují různé spory o přesném významu a důležitosti křtu. Nejvášnivější rozprava probíhala nad křtem 

nemluvňat, který má ve svém kořenu otázku, zda křest uděluje milost sám o sobě, nebo zda je znamením 

nebo pečetí díla, které ve věřícím uskutečnila víra v Krista. Přestože se nepředpokládá, že by se voda a 

duch vzájemně vylučovaly, existovaly rozdíly vnímané mezi oběma. 

Dříve římskokatolická církev učinila rozdíl mezi křtem ve vodě a obdržením ducha, což vedlo ke dvěma 

samostatným svátostem. Když reformátoři snížili počet svátosti pouze na dvě, na křest a večeři Páně, stále 

rozlišovali mezi křtem ve vodě a křtem duchem. Ale jak píše Beasley-Murray, rozdíl je často nejasný. 

V církvích převládá kuriózní nejistota týkající se vztahu mezi křtem a darem Ducha svatého. Většina křesťanů 

pokládá za samozřejmé, že existuje nějaká činnost Ducha svatého při křtu, i když to, co trvá, je mlhavé a nejas-

né. Katolické tradice, anglikánská a římská, které oddělují biřmování od křtu, ale vykládají to prvé jako svátost-

ný způsob, mají tendenci odtrhnout dar Ducha od křtu a kladou jej do biřmování, a mnozí z jejich stoupenců 

se ohledně toho cítí naprosto trapně. Přetrvávající napětí v luteránství a presbyteriánství, spojené v dnešní době 

s nadšeným hlasem letničního hnutí, dělá radikální rozdíl mezi vodním křtem a duchovním křtem: ten první je 

považován za znamení, zatímco o druhém se věří, že je Božím darem za víru samu.57 

Zatímco toto rozlišení bylo učiněno pouze v dříve diskutovaných výjimkách, byl křest ve vodě považován 

za nemístný nebo zastaralý. Vodní křest a duchovní křest byly oba považovány za platné. Většina protes-

tantských církví od poloviny sedmnáctého století považuje křest za symbol toho, co je ve věřícím vykonáno 

svatým duchem, v protikladu k typickému římskému, luteránskému a anglikánskému pohledu na křest jako 

na cestu, po které Bůh uděluje svou milost. Ve 20. století se to však poněkud změnilo. 

S příchodem dialektické teologie a díky ní způsobenému oživení zachytit biblické náhledy se dostako větší po-

zornosti křtu jakož i biřmování. Ekumenické hnutí svádí dohromady mnoho různých tradic z Reformace a v té-

to souvislosti bylo znovu přezkoumáno celé pojetí členství v církví; výsledkem je, že křest je v současnosti dis-

kutovanou otázkou moderní protestantské teologie.58 
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Raní angličtí baptisté smýšleli o křtu především jako o biblickém způsobu vstupu do církve, ale tento názor byl 

nahrazen (kalvínským vlivem) koncepcí křtu jako symbolického svědectví toho, co Kristus učinil pro věřící-

ho. To dnes pro britské baptisty neplatí. ... V posledních letech došlo ke značné změně názorů mezi jejich du-

chovními i teologickými učiteli a podobný vývoj lze pozorovat na evropském kontinentu, zejména mezi mladší-

mi lidmi. Změna je podle mého názoru zčásti kvůli výsledku nového zkoumání učení Písma o křtu a zčásti kvůli 

účasti v ekumenické diskusi. Vzhledem k povaze tohoto případu bylo to druhé mezikonfesijní a vedeno v duchu 

ochoty znovu posoudit všechna konfesijní učení.59 

Novější přezkoumání doktríny o křtu způsobilo tendenci k opětovnému zachycení původních apoštolských 

pohledů na toto téma, jak jsou zjeveny v Novém zákoně. To lze vidět v spisech řady teologů z 20. století, z 

nichž mnozí jsou citováni, diskutováni a kritizováni v knihách G. R. Beasley-Murraye citovanými v této 

studii. 

Pouze zkoumáním spisů Písma může být dosaženo vyváženého chápání křtu. V následujících dvou kapito-

lách se podíváme na to, zda je křest jen znamením nebo něčím víc, stejně jako na to, zda je křest nezbytný 

pro spásu. Uvidíme, že Písmo představuje rovnováhu mezi dvěma protichůdnými hledisky. 

                                                           
59 Baptism Today and Tomorrow, str. 15. 
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5. Křest a znovuzrození 

Aktuální debata o křtu zahrnuje otázku: "Může být člověk spasen bez křtu?" Odpověď závisí do značné 

míry na tom, co je míněno slovem "spasen". Různé názory na spásu nebo znovuzrození mají za následek 

různé názory na to, co je pro ni nezbytné. Existují dva téměř opačné pohledy na znovuzrození, kterým jsem 

byl ve svém životě jako křesťan vystaven. Tato kapitola není zamýšlena tak, aby byla vyčerpávající studií 

o předmětu znovuzrození, ale spíše zkoumáním obou extrémních pohledů a jejich vztahu ke křtu, na rozdíl 

od biblického pohledu, jenž je rovnováhou mezi těmito dvěma extrémy. 

Jednou spasen provždy spasen? 

Po mnoho let jsem věřil, že když člověk "vyznává Římanům 10:9" (tj. vyzná Ježíše jako Pána a věří, že ho 

Bůh vzkřísil z mrtvých), je "spasen" nebo "znovuzrozen" a na tom se nemůže nic změnit. Bible říká, že 

jsme spaseni milostí a nikoli skutky (Efezským 2:8), tak jsem se učil, že jakmile jsme byli spaseni, naše 

další skutky jsou nepodstatné, vyjma z hlediska odměn. Z tohoto názoru vyplývá představa, že pokud člo-

věk zažije okamžik víry, je stále spasen, i když se později ve svém srdci odvrátí od Boha. Tato víra je často 

vyjádřena výrazem "jednou spasen, provždy spasen". Nicméně v Novém zákoně existuje řada míst, která 

jasně popisují podmíněnou spásu. Zatímco spása je určitě milostí skrze víru, musíme pokračovat v této víře 

až do konce. 

1. Korintským 15: 

1 Připomínámť pak vám, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte, 

2 Skrze kteréž, (jestliže, kterak jsem vám kázal, v paměti máte), i spasení béřete, leč byste na darmo uvěřili. 

Kolosským 1: 

21 Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil, 

22 Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým, 

23 Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, 

jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník. 

1. Tesalonickým 3: 

8 Nebo aj, živi jsme, jestliže vy stojíte v Pánu. 

2. Timoteovi 2: 

12 A trpíme liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře. 

Hebreům 6: 

11 Žádámeť pak, aby jeden každý z vás až do konce prokazoval tu opravdovou pilnost plné jistoty naděje, 

Nápad bezpodmínečné spásy nastává zčásti proto, že být spasen je srovnáváno s obdržením svatého ducha. 

Byl jsem učen, že svatý duch je "duch znovuzrození", který byl Božím duchem ve mně v Kristu. Jakmile 

jsem jej obdržel, nemohl jsem jej ztratit, a toto semeno ve mně bezpodmínečně trvalo. Vysvětlovali to takto: 

Stejně jako vždy zůstávám synem svého pozemského otce bez ohledu na mé společenství s ním, protože je-

ho semeno je ve mně, tak poté, co jsem vyznal Krista, zůstávám Božím synem, protože Boží semeno ve 

mně zůstává, i když se odvrátím a jsem mimo společenství s Bohem. 

Myšlenka bezpodmínečného semena pochází z neporozumění 1. Petra 1:23: "Znovu zrozeni jsouce ne z po-

rušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky." Neporozumění spo-

čívá v tom, že zatímco semeno je neporušitelné, neříká, že jsem neporušitelný já, nebo že semeno zůstane 

ve mně bez ohledu na to, co dělám. Petr zde říká, že jsme se narodili z neporušitelného semena, nebo skrze 

Boží slovo. Verš 25 nám říká, že je to slovo Páně, které vydrží navždy, a určuje je jako "slovo, kteréž zvěsto-

váno jest vám". To není obecně jen "bible", ale především poselství o Božím království (více o tom později). 
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Ježíš ztotožňuje semeno jako Boží slovo v Lukášovi 8:11 a víru v toto poselství jako klíč ke spáse (Lukáš 

8:12; Marek 4:11, 12). Petr také říká, že jsme zplozeni k živé naději (1. Petr 1:3) a Jakub říká, že jsme zplo-

zeni "slovem pravdy" (Jakub 1:18). Neporušitelným semenem je Slovo, ne můj stav; semeno musí zakořenit 

a růst ve mně, jak budu pokračovat ve víře až do konce. 

Protože duchovní úřad, v němž jsem byl zapojen, věřil, že "semeno" bylo "duchem znovuzrození", který 

byl bezpodmínečný, křest svatým duchem, který znamená přijetí tohoto semena, byl považován za jediný 

platný nezbytný křest. Vodní křest byl považován za součást Staré smlouvy, a proto zastaralý. V jejich verzi 

dispenzacionalismu byla Stará smlouva založena na spáse dodržováním Zákona, což byla podmíněná spása, 

ale nové zrození bylo semeno, které jste nemohli ztratit, tedy představa trvalé spásy. "Mít svatého ducha" 

bylo synonymem pro být spasen, znovu zrozen atd. 

Věřili, že člověk si může být jist, že byl spasen, protože měl svatého ducha, který byl prokázán dary ducha 

(nebo projevy, jak je nazývali). Učilo se, že zejména mluvení v jazycích je pozitivním důkazem nového zro-

zení a spásy. Všichni byli povzbuzováni, aby mluvili jazyky a provozovali ostatní projevy. V diskusi o křtu 

nebylo neobvyklé, aby někdo řekl: "Mám svatého ducha a mluvím jazyky. Nač potřebuji být pokřtěn vo-

dou?" Při zvažování, zda je křest nezbytný pro spásu, budou poukazovat na případy, kdy byl svatý duch při-

jat před křtem ve vodě (zvláště pohanů ve Skutcích 10,) a požadovat, že jsou spaseni bez křtu, protože ob-

drželi svatého ducha a mluvili v jazycích. 

V této teorii existují dva problémy. Za prvé, nikde v Písmu neznamená, že obdržet svatého ducha se rovná 

být spasen. Duch je poukázkou nebo zálohou na spásu, kterou obdržíme, ale není zaručeno, že v nás bude 

trvat, pokud se rozhodneme přestat věřit a chodit s Pánem. Často bylo řečeno, že svatý duch je v nás "zape-

četěn". Bible však neříká, že je on zapečetěn v nás, ale spíše jsme my zapečetěni jím, dokud zůstáváme 

věrní (Efezským 1:13). 

Druhý problém v teorii je, že nikde v Bibli není řečeno, že mluvení jazyky je nesporným důkazem toho být 

spasen nebo znovuzrozen. Diskuse o tom, zda jsou nebo nejsou jazyky a jiné dary skutečně dnes jako důkaz, 

je mimo rámec této studie. Ale i kdyby byly, je neporozuměním jejich účelu tvrdit, že u všech věřících se 

předpokládá, že provozují všechny dary, nebo že ten jeden dar jazyků je nejdůležitější a je jediným nespor-

ným důkazem nového zrození. Ježíš řekl, že budou existovat někteří, kteří budou říkat: "Pane, Pane, zdaliž 

jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu divů mnohých neči-

nili?" Odpověděl: "nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti." (Matouš 7:22, 23). 

Prorokování, vyhánění démonů a konání mocných skutků zjevně není zárukou, že je podle Ježíše člověk 

znovu zrozen. 

Byl jsem učen, že všichni věřící by měli mluvit jazyky, ale Pavel, v 1. Korintským 12, klade řečnickou 

otázku: "Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí? 

Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky mluví? Zdali všickni vykládají?" Odpovědí, 

kterou jsem byl učen, bylo, že na setkání církve ne všichni mluvili v jazycích, ale všichni měli tu schopnost. 

Ale to není smysl té pasáže. Verše 27-28 ukazují, jaký je předmět, o němž se mluví. "Vy pak jste tělo Kristo-

vo, a oudové z částky. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, 

potom moci, potom dary uzdravování, pomocníky, správce, rozličnost jazyků." Kontextem této kapitoly 

jsou služební postavení v Kristově těle, nikoliv to, co by na setkání určití jednotlivci měli nebo neměli dělat. 

Takže mít svatého ducha není rovno být spasen, ale je to něco, co doprovází obrácení, jak uvidíme. Proto 

ti, kteří tvrdí, že někteří lidé byli "spaseni" bez křtu, protože obdrželi svatého ducha, nechápou, co znamená 

být spasen. A spása není trvalý stav, který nemůžete ztratit. Jsme spaseni milostí skrze víru, ale víra musí v 
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nás trvat až do konce a pak obdržíme dar věčného života při vzkříšení (Římanům 2:7, 1. Korintským 15:22, 

23, 53, 54). 

Jsme už znovu zrozeni? 

Na druhou stranu existuje i opačný názor, se kterým jsem se také setkal. Stalo se to částečně při reakci na 

hledisko "jednou spasen provždy spasen". Ti, kdo se drželi tohoto názoru, chápou, že svatý duch není 

trvalým semenem, které nemůže být ztraceno, a že člověk musí udržovat víru až do konce, aby vstoupil do 

Božího království. Domnívají se však, že nové zrození není v tomto životě přítomnou realitou, nýbrž spíše 

obrazným, prorockým odkazem na to, co přijde v budoucnu. Tento nápad je částečně založen na podání ver-

še ve Skutcích 13 v KJV. 

Skutky 13: 

33 Bůh naplnil je nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše; Jakož i v druhém žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, já 

dnes zplodil jsem tebe. 

34 A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více nenavracoval k porušení, takto řekl: Dám vám svaté věci Davi-

dovy věrné. 

35 Protož i jinde dí: Nedáš svatému svému viděti porušení. 

Zdá se, že stylizace ve verši 33 naznačuje, že "den" uvedený jako "dnes zplodil jsem tebe", je den jeho 

vzkříšení. Z tohoto (a také z Kolosským 1:18, který jej označuje za "prvorozeného z mrtvých"), dochází k 

závěru, že "nové zrození" Ježíše Krista bylo při jeho vzkříšení. Podobně se naše nové zrození uskuteční, až 

budeme vzkříšeni při návratu Krista. Novozákonní odkazy na nové zrození jsou proto považovány za proro-

cké pro budoucí událost ve stejném smyslu, že mnoho starozákonních proroctví mluví o budoucích událo-

stech používajíce stylizaci v minulém nebo přítomném času. 

Problém s touto teorií spočívá v tom, že slovo "znovu" není v řeckých textech Skutků 13:33 a ve skutečnosti 

se neobjevuje v mnoha jiných anglických verzích Bible, včetně ASV, NASV, RSV a NRSV60. Slovo "vzkří-

sil" je přeloženo z jednoho řeckého slova, anistemi, jinde přeloženého "vyvstat", "zvednout", "povstat", "po-

vstat opět", "vstát opět", "zvednout opět" a "postavit se". Je někdy používáno v odkazu na Kristovo vzkříšení 

(jako u Matouše 17:9, Marka 8:31, atd.), Ale také se používá v řadě dalších způsobů, včetně povstat a jít 

někam, vstávat ráno, nebo se zvednout a něco udělat. Další význam je povstat k vynikajícímu postavení, ve 

smyslu přijít na scénu. Toto použití se vyskytuje na několika místech, jako Skutky 5:36, 37 a Skutky 7:18. 

Používá se konkrétně pro Ježíše jako naplnění proroctví ještě dvakrát ve Skutcích ("Bůh pozvedne proroka" 

- Skutky 3:22 a 7:37) a dvakrát v Hebreům ("jiný kněz povstává"- Hebreům 7:11 & 15). Kontext musí určit, 

jakým způsobem je slovo použito. 

Slovo anistemi samo o sobě nevyžaduje, aby bylo chápáno jako jeho vzkříšení, pokud nejsou zahrnuta slova 

"z mrtvých" nebo "znovu". Verš 33 říká, že Bůh "pozvedl" Ježíše a odkazuje se na Žalm 2: "Ty jsi můj Syn, 

dnes jsem tě zplodil." V Bibli neexistuje nic jiného, co výslovně definuje den, kdy byl zplozen, jako jeho 

vzkříšení, a je lepší smysl interpretovat "pozvedl" ve smyslu, že ho přivádí na scénu. 

Následující verš (v. 34) začíná: "A že jej z mrtvých vzkřísil." Slovo anistemi se zde používá také, ale tento-

krát jsou zahrnuta slova "z mrtvých". V tomto verši je výslovně zmíněno vzkříšení a je svázáno s dvěma 

dalšími proroctvími (Izajáš 55:3 a Žalm 16:10) a precizováno v následujících verších. Celá tato část Skutků 

                                                           
60 American Standard Version, New American Standard Version, Revised Standard Version, a New Revised Standard 

Version. V českých i slovenských biblích je ve verši 33 vzkřísil, ne pozvedl, jak je tomu ve velké většině anglických 

verzí. 
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13 se týká Ježíše a jeho plnění Božích slibů, pokud jde o jeho narození a povýšení do vyjímečného postavení, 

a také jeho vzkříšení. Ale verš 33 neříká, že jeho vzkříšení bylo tehdy, když byl zplozen. 

Zatímco Ježíš je prvorozený z mrtvých, protože byl vzkříšen první, v Novém zákoně není nic, na čem založit 

názor, že naše nové zrození je jen v budoucnu. Naopak, zatímco existují odkazy na spásu, jež má minulé i 

budoucí aspekty, existují také odkazy na nové zrození a být znovu zrozen, které jednoznačně odkazují na 

něco, co se stane během tohoto života. 

1 Petrův 1: 

3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podlé mnohého milosrdenství svého znovu zplodil 

nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, 

4 K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, vám, 

5 Kteříž mocí Boží ostříháni býváte skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posled-

ním. 

Tato pasáž se týká minulé skutečnosti Kristova vzkříšení, naděje vyhrazené v nebi na budoucí dědictví a 

současného stavu, který je udržován Boží mocí skrze víru, na budoucí spásu. Existují minulé, současné a 

budoucí aspekty naší spásy. Pokud jde o současný aspekt, je to jen slib budoucí reality, nebo je něčím, co 

máme už teď? 

1. Petrův 1: 

22 Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z 

čistého srdce jedni druhé milujte snažně, 

23 Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající 

na věky. 

24 Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl, 

25 Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám. 

Zde Petr odkazuje na skutečnost, že jsme (minulý čas) očistili své duševno v poslušnosti pravdě. Výsledkem 

je, že jsme očištěni pro nepředstíranou lásku. Vyzývá nás proto, abychom se navzájem milovali (nyní 

v současnosti), jsouce znovu zrozeni, a ne z porušitelného semena, ale z neporušitelného. Je zřejmé, že se 

jedná o náš současný stav. Semeno je slovo, které "je zvěstováno vám" podle 25. verše. Není to trvalý "duch 

znovuzrození", jak jsem se kdysi učil, ale je to Slovo evangelia, které nyní přijímáme v tomto životě a které 

v nás spouští proces regenerace. 

S touto představou budoucího nového narození souvisí myšlenka, že Boží požehnání jsou pro budoucnost a 

my máme nyní jen slib. Dejme tomu, některé sliby o hojnosti, zvláště v žalmech, se vztahují k nadcházejí-

címu Království, a nikoliv jak jsou nárokovány pro dnešek populárním "evangeliem prosperity". Ježíš však 

sliboval, že budou existovat velká požehnání dokonce v tomto životě, i když s pronásledováním. 

Marek 10: 

29 Odpověděv pak Ježíš, řekl: Amen pravím vám, žádného není, ješto by opustil dům, neb bratří, neb sestry, 

neb otce, neb matku, neb manželku, neb dítky, neb rolí pro mne a pro evangelium, 

30 Aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto domů a bratrů a sester a matek a dítek a rolí s protivenstvím, a v 

budoucím věku život věčný. 

Mnozí (ač ne všichni) z těch, kteří se drží této představy nového zrození, jako by byla jenom prorocká o bu-

doucím vzkříšení, se také drží názoru na duchovní nebo obrazný křest. Taková představa zapadá blíže pojetí 

obrazného nebo prorockého nového zrození. Pokud se člověk domnívá, že to, co máme nyní, je pouze přísli-

bem pro budoucnost, nejsme při křtu doslova obnoveni. Ale Písmo mluví o lidech věřících a pokřtěných, o 
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znovuzrozených, a to popisuje jako konkrétní událost v čase. Předtím je člověk hříšník, nespasený a mimo 

tělo Kristovo. Poté se člověk změnil a je od toho okamžiku novým stvořením v Kristu. 

Tento pojem duchovního nebo obrazného křtu je úzce spjat s tím, o čem jsme již dříve diskutovali, a je po-

staven na stejném základě, tj. že kontrast mezi Janovým křtem a Ježíšovým křtem znamená, že duchovní 

křest nahradí vodní. Ti, kteří tuto pozici zastávají, se domnívají, že být pokřtěn ve jménu Ježíše Krista zna-

mená být plně ponořen do jména Ježíše a do všeho, co toto jméno představuje. 

Tento křest duchem, do Krista (to je do Kristova díla, jeho učení, jeho přikázání atd.), je jediný křest, který člo-

věk potřebuje, pokud má být spasen a vstoupit do Božího království. 

Efezským 4:4, 5 – "Existuje jedno tělo a jeden Duch, zrovna jako jste povoláni do jedné naděje svého poslání; 

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest." 

Pro ty, kdo jsou Kristovy, existuje pouze jeden křest. Tento křest má být pokřtěním svatým duchem nebo být 

pokřtěn do Krista. Je to duch, který umožňuje, aby byl člověk "ponořen" do Krista.61 

Především, to není význam pasáže citované z Efezským, jak jsme viděli. Jeden křest ve verši 5 je křest ve 

jménu Ježíše Krista, který je ve vodě. Svatý duch je předložen ve verši 4, "jeden duch". Ale zatímco tato 

verze doktríny uznává, že křest ve jménu Ježíše nemůže být stejný jako přijetí svatého ducha, jak jsme již 

diskutovali, tvrdí, že jsou to dva aspekty duchovního křtu, který je považován za jediný platný křest, protože 

voda je irelevantní a zastaralá. 

"Křest svatým duchem" zdůrazňuje moc nebo působnost, jíž jsme pokřtěni. "Pokřtěn ve jménu Krista", "do Kri-

sta" atd., zdůrazňuje "podstatu", do níž máme být ponořeni. Zobrazují dva aspekty nebo fáze stejného křtu.62 

Prvním problémem s touto teorií je, že pro ni prostě neexistuje žádný biblický základ. Taková myšlenka se 

nikde v Novém zákoně nenachází. Existují "dva aspekty" křesťanského křtu v tom smyslu, že křest ve jménu 

Ježíše Krista byl obvykle doprovázen křtem ve svatém duchu. Ale nikde se neříká, že oba jsou "duchovní" 

jako protichůdné k fyzickému, nebo že voda byla nahrazena. 

Zadruhé, vysvětlení frází je opačné k tomu, co znamená normální význam a použití slov, jež by to nazna-

čovala. Při běžném použití by výraz "jménem" byl tím, co označuje "moc nebo působnost", zatímco "po-

křtěn v", používající řeckou předponu en, by odkazoval na "látku, do níž máme být ponořeni". Přesto, ve 

všech šesti výrazech fráze "pokřtěni svatým duchem" je použita předpona en a všechny porovnávají a staví 

do prozikladu křest ve vodě s křtem ve svatém duchu. Toto definuje látku, v níž jsme pokřtěni. 

Ohledně fráze, "pokřtěn ve jméno" nemůže být prokázáno, že znamená "ponořen do jména", jako by jménem 

byla látka, do níž se lze ponořit. V Novém zákoně je jen pět veršů, které hovoří o být pokřtěn "ve jménu" 

Ježíše Krista. Pouze jeden z nich používá en nebo "v" (Skutky 10:48) a jeden používá epi, doslovně "na" 

(Sk 2:38). Ostatní tři (Skutky 8:16; 19:4, 5) používají řecké slovo eis. Toto slovo je v Novém zákoně různě 

přeloženo "v", "k" nebo "do". Vzhledem k rozmanitosti použitých předpokladů je obtížné dokázat případ 

založený pouze na použití řeckých slov. 

V nejranějším prohlášení církve byl křest vykonán "ve jménu Ježíše Mesiáše" (Skutky 2:38) nebo "ve jménu 

Pána Ježíše" (Skutky 8:16). Hodně trpělivého bádání se zaměřilo na objasnění významu úsloví "ve jménu". Ny-

ní víme, že to byla obvyklá formule. Kupodivu byla běžná nejen v řečtině, ale také v jazyce Ježíše a jeho učed-

níků (aramejština) a v jazyce Starého zákona (hebrejština). Na základě současného řeckého užívání W. Heit-

müller přeložil frázi "v zasvěcení komu ... s použitím jména"; to znamená, že jmenováním Pána Ježíše nad křtě-

ným je věřící předán jako vlastnictví Pána Ježíše. Rabínští učenci H. L. Strack a P. Billerbeck dospěli k podob-

                                                           
61 "Baptism Doth Now Save Us," str. 5. 
62 Ibid., str. 6. 
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nému výsledku poté, co zkoumali použití fráze v rabínské literatuře; jeho základní význam v hebrejštině je "s 

ohledem na" a je schopen značné pružnosti. Ze židovského pohledu by křest ve jménu Pána Ježíše byl křtem v 

zájmu Pána Ježíše a předal Mu pokřtěného. Ať se tedy dostáváme k frázi z řeckého nebo semitského pozadí, 

význam křtu ve jménu Pána Ježíše je prakticky stejný: pokřtěný je zasvěcen službě a slávě Pána Ježíše.63 

Kromě "pokřtěn ve jménu" se o další anglické frázi může zdát, že by mohla být chápána jako "ponořen do 

Ježíše". Jsme pokřtěni do Krista (Galatským 3:27) do jednoho těla (1. Korintským 12:13) a do Ježíše Krista 

a jeho smrti (Římanům 6:3). Nicméně, žádný z těchto veršů neučí, že křest je "do" těchto věcí, a ne ve vodě. 

Předložka použitá ve všech třech případech je eis a je použita ve smyslu "do". Z kontextu odkazují na cíl 

nebo konečný výsledek křtu, nikoliv na "látku, do které jsme ponořeni". 

Popis Izraelců pokřtěných do Mojžíše v 1. Korintským 10:2 také představuje jasný příklad. Pavel říká, že 

byli "pod oblakem a všichni procházeli mořem; A všichni byli pokřtěni do Mojžíše v oblaku a v moři." Zna-

mená být pokřtěn do Mojžíše, že byli "pokřtěni do Mojžíše a do všeho, co představuje"? Dává větší smysl 

jednoduše říci, že byli pokřtěni "do" nebo "s ohledem na" Mojžíše. 

Ve Skutcích 19 je slovo eis používáno několikrát a je přeloženo "do" a "na". Tato pasáž ilustruje, že křest 

"do" nebo "jménem" je ve smyslu "s ohledem na": 

Skutky 19: 

1 I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé 

učedlníky, 

2 Řekl jim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý. 

3 Tedy řekl jim: Načež [eis] tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme [eis] křtem Janovým. 

4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v [eis] toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to 

jest v [eis] Krista Ježíše. 

5 Kteříž pak uposlechli, pokřtěni jsou ve [eis] jméno Pána Ježíše. 

Učedníci zde byli pokřtěni Janovým křtem, ale bylo jim řečeno, že by měli věřit v Ježíše, který přišel po 

Janovi. Proto byli pokřtěni ve jménu nebo s ohledem na Ježíše. Už nebyli ponořeni do Ježíše, stejně jako 

předtím nebyli ponořeni do Jana. 

Kromě toho, pokud křest, který je nyní potřebný, je obrazný křest, který znamená být úplně ponořen do Je-

žíšova jména, pak celý argument založený na slovech Jan a Ježíš neuspěje. Jan neřekl: "Křtím se vodou, ale 

budete pokřtěni ve jménu Ježíše." Kontrast nebyl mezi vodním a obrazným "křtem do Ježíšova jména", byl 

to kontrast mezi vodou a duchem, jako látkou, do níž nastává ponoření (duch je obrazné užití). Fráze "po-

křtěn ve jménu Ježíše" by mohla být nahrazena pouze tehdy, kdyby bylo prokázáno, že se rovná "pokřtěn 

ve svatém duchu", ale viděli jsme, že si nejsou rovny. Fráze "pokřtěn ve jménu Ježíše" se používá, aby 

odkázala na křesťanský křest ve vodě, zatímco obrazný výraz "křtít v duchu" byl použit, aby ukázal srovnání 

s doslovným křtem, zatímco staví do protikladu ducha a vodu. 

Tato teorie duchovního křtu jej popisuje jako probíhající proces. 

Tento křest v duchu nebo křest do Krista je víc než chvilková infuze Božím duchem – Jeho mocí. Je to proces 

ponoření do Kristovy pravdy až do konce, kdy člověk zůstává pevný ve víře po celý život. 

Různá místa, kde je tento křest zmíněn, mohou odkazovat na konkrétní čas počátku tohoto procesu – když člo-

věk nejprve uvěří a Bůh začne předávat svého ducha, nebo může odkazovat na celý proces samotný.64 

                                                           
63 Baptism Today and Tomorrow, str. 42-3. 
64 "Baptism Doth Now Save Us," str. 9. 
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Pojem "křest", který zahrnuje ponoření potopením, zůstává obrazným pojmem pro to, co popisuje. Hovoří o na-

sycení mysli a srdce věřícího Kristovou pravdou a jeho evangeliem, což je možné díky Boží moci spouštěné 

Kristem skrze vylití svatého ducha. Tento křest je nezbytný pro spásu.65 

I když je pravda, že křest je někdy používán jako obrazný termín, toto obrazné zacházení se používá, když 

se mluví o křtu svatým duchem. V předchozí kapitole jsme viděli, že uplatnění slov "křtít" a "křest" v Novém 

zákoně je nejčastěji doslovné a jeho doslovný význam zahrnuje vodu. Jsou-li použita obrazně, jsou jasně 

označena jako taková, a jedním z těchto obrazných použití je přirovnání svatého ducha k vodě. Ale ne každý 

odkaz na křest znamená obrazný křest duchem. Tato fráze se vyskytuje pouze šestkrát. Nejčastěji se termín 

křest používá doslovně. 

Existuje také problém s popisem křtu jako trvajícího vztahu. Pokračující stav bytí "v Kristu" je určitě, jak 

máme žít podle Písma. A stát se plně ponořeným do poznání Krista do té míry, kdy je mysl a srdce nasyceno 

Kristovou pravdou a jeho evangeliem, je určitě žádoucím stavem, v němž se má být. Ale dosáhnout to vy-

žaduje čas a růst. Záznamy ve Skutcích však popisují křest jako něco, co se přihodilo neprodleně, v oka-

mžiku. Je to čin víry v reakci na přijetí evangelia. Uvěřili a byli pokřtěni. 

Říkat, že křest "může odkazovat na konkrétní čas počátku tohoto procesu ... nebo se může týkat celého pro-

cesu samotného" znamená míjet normální biblické použití slova "křtít". Když člověk pročítá Nový Zákon, 

může vidět, že slovo "křtít" je vždy používáno ve smyslu ponoření, to znamená momentální zkušenost a ne 

pokračující, trvalé noření. Když byl poskytován křest ve vodě, nezůstávali ve vodě; ponořili se a pak se vy-

nořili. Skutečně máme být "v Kristu", což je pokračující stav. Křest je však vždy prezentován jako událost, 

v níž vstupujeme do tohoto stavu, nikoli probíhající stav samotný. Stejně jako detailní řešení v kapitole 1, 

které ilustrovalo rozdíl mezi bapto a baptizo, výsledek křtu znamená "trvalou změnu" nebo pokračující stav, 

ale samotné ponoření je jednorázová událost. Nastává v okamžiku času a přivádí nás do Krista. Ale stav 

bytí v Kristu, který je výsledkem této události, není to, na co se v Novém zákoně vztahuje slovo křest. 

Odkaz na křest Izraelců do Mojžíše zmíněný dříve také poskytuje příklad v tomto ohledu. Všichni "prošli 

mořem" a byli pokřtěni vzhledem k Mojžíšovi "v oblaku a v moři." Moře, které procházeli, tvořilo linii vy-

mezení, které je oddělilo od jejich minulosti v Egyptě. Oblak je stále odděloval od nepřítele, který je proná-

sledoval. Je však třeba si uvědomit, že pointou odkazu v 1. Korintským 10 je, že i když byli takto odděleni, 

mohli se odvrátit (nebo se odvrátili) od Boha k modlářství. Jsme dvakrát varováni, abychom si na to dali 

pozor. Verš 6: "Takže tyto věci byly naše příklady, proč bychom neměli bažit po zlých věcech, jako oni 

také toužili", a verše 11 a 12: "Toto pak všecko u figůře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, 

kteříž jsme na konci světa. A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl." Podobným způsobem náš 

křest představuje odloučení od naší minulosti a počátek nového života v Kristu. A přestože je to "trvalá 

změna" spíše než jen jednorázové namočení, které nemá žádný účinek, změna není nesmazatelná ani nez-

vratná. 

Bylo poukázáno na to, že někdo by se mohl podrobit křtu bez skutečné víry a skutečně se nezměnit. Podobně 

by mohl být pokřtěn a později se rozhodnout odvrátit se od Boha. 

Galatským 3:27 – "Vždyť mnozí z vás, kteří jste byli pokřtěni do Krista, Krista jste oblékli." Jak by to bylo ne-

pravdivé, kdyby křest, o kterém se hovoří, byl vodní křest. Stejně jako obřízka nebyla zárukou božského uva-

žování nebo chování, tak vodní křest není zárukou Kristu podobného chování.66 
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I když je pravda, že vodní křest nezaručuje Kristu podobné chování, ani křest ducha to nečiní. To není pointa 

křtu. Má to být dělicí čára, která odděluje nový život od starého, což nám pomáhá žít podle toho, když se 

ohlédneme zpět a rozjímáme o jeho významu. 

Pojem obrazného, prorockého odkazu na budoucí nové zrození spolu s obrazným křtem do jména Ježíše a 

všeho, co představuje, míjí velký význam křtu a jeho vztah k novému zrození, jak je popsáno v Novém zá-

koně. Je to začátek procesu přerodu, který pokračuje až do vzkříšení při návratu Krista, kdy bude definitivně 

dokončen a začne nový věk obnovované země. 

Znovuzrození a regenerace (obnova) 

Takže svého času jsem se učil, že být znovu zrozen bylo trvalým semenem, o které jsem nemohl přijít bez 

ohledu na to, co jsem udělal, a jindy jsem se učil, že nebudu znovu zrozen až do vzkříšení, až se Kristus 

vrátí. Ukázalo se, že Bible vykresluje pravdu, která je někde mezi oběma. 

Anglická fráze "znovuzrozen" se používá pouze ve dvou pasážích v Novém zákoně, ale existují další příbuz-

ná slova, která se používají, a pro získání úplného obrazu musí být uváženo veškeré svědectví Písma. Viděli 

jsme, že Petr psal ve svém listu ohledně toho, být "znovuzrozen" z neporušitelného semena (1. Petr 1:23); 

napsal také, že Bůh "znovu nás zplodil" k živé naději Kristovým vzkříšením (1. Petr 1:3). V obou případech 

je řeckým slovem anagennao, což doslova znamená zplodit znovu. Druhá pasáž, kde se objevuje "znovuzro-

zen", je Jan 3 (užito dvakrát), ale tam je základní slovo gennao následované slovem anothen znamenajícím 

"shora". 

Slovo gennao se používá doslova pro plození a obrazně pro regeneraci. Když se používá doslovně, může to 

znamenat buď být počat (jako v Matoušovi 1:20), nebo se narodit (jako v Matoušovi 2:1). Obojí není rozliše-

no. Slovo je použito k popisu Ježíše, který byl zplozen Bohem (např. Skutky 13:33 a Hebreům 1:5). Je po-

užito také na Pavlovo zplození evangeliem (jako v 1. Korinským 4:15 a Filemon verš 10). Janovy listy se 

na několika místech odkazují na to, být zrozen z Boha, a to také pomocí tohoto slova. 

Další příbuzné řecké slovo je apokueo, jež znamená plodit dále nebo generovat, a v Novém zákoně se ob-

jevuje pouze dvakrát, a to v první kapitole Jakuba. První výskyt je ve verši 15, kde říká, že hřích, když je 

dokončen, "plodí" smrt. Druhý je ve verši 18, kde se odkazuje na Boha, který nás zplodil. "On proto, že 

chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho." 

Bůh nás zplodil slovem pravdy, říká Jakub, konečným výsledkem je, že bychom měli být prvními plody 

jeho stvoření. Petr také řekl, že jsme se znovu zrodili z neporušitelného semena, skrze Boží slovo, o kterém 

říkal, že je slovem, které vám je kázáno evangeliem. Řekl také, že jsme se znovu zrodili "k živé naději", 

která je "… dědictvím neporušitelným a nepoškvrněným a neuvadlým, kteréž se chová v nebesích, vám." 

Slovo, kterým jsme zplozeni, má co do činění s naději na toto neporušitelné dědictví v budoucnu, které je 

jinde nazýváno evangeliem o Božím království. 

Příliš často se slova Ježíšova vykládají ve světle pozdějších novozákonních pisatelů, místo aby tomu bylo 

naopak. Je důležité, abychom chápali slova Jakuba, Jana, Petra a Pavla ve světle Pána. Slova Ježíše Krista 

"musíte se znovu narodit" jsou dobře známa, ale jeho další odkazy na nové zrození jsou často zapomenuty. 

Řekl, že nové zrození je tak životně důležité, že bez něj člověk nemůže spatřit Boží království (Jan 3:1). 

Ale ze čtyř evangelií je Janovo jediné, které používá výraz "znovuzrozen". Jak mohlo být nezmíněno něco 

tak důležitého v ostatních evangeliích? Faktem je, že o tom Ježíš mluvil, ale použil jiné pojmy. 

Ježíš identifikoval nové zrození jako zásadní pro vstup do Božího království v Janovi 3. V klíčovém podo-

benství o rozsévači a semeni také Ježíš uvádí, že spása závisí na přijetí slova. 
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Marek 4: 

11 I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství to 

všecko se děje, 

12 Aby hledíce, hleděli, ale neuzřeli a slyšíce, slyšeli, ale nesrozuměli, aby se snad neobrátili, a byli by jim 

odpuštěni hříchové. 

Lukáš 8: 

11 Jestiť pak podobenství toto: Símě jest slovo Boží. 

12 A kteréž padlo podlé cesty, jsou ti, kteříž slyší, a potom přichází ďábel, a vynímá slovo z srdce jejich, aby 

nevěříce, spaseni nebyli. 

Marek a Lukáš poukazují na to, že pokud člověk neobdrží semeno, nebude "obrácen" nebo "zachráněn". 

Matouš ještě konkrétněji definuje, co je semeno. 

Matouš 13: 

18 Vy tedy slyšte podobenství rozsevače. 

19 Každý, kdož slyší slovo o tom království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce 

jeho. To jest ten, kterýž podlé cesty vsát jest. 

Semeno, které rozsévač rozsévá, je Boží slovo, což je slovo o Království. Ďábel ho krade těm, kteří jej ne-

dostanou. Jiní semeno obdrží a ponechávají si ho krátkou dobu, ale odpadnou, když povstane soužení nebo 

pronásledování, jako semeno na kamenité zemi bez kořenů. Někteří jiní obdrží semeno, ale jsou rozptýleni 

starostmi a bohatstvím tohoto světa, jako semeno na trnité půdě. Poslední kategorií jsou ti, kteří obdrží se-

meno do dobré půdy a přinášejí ovoce. Toto podobenství Ježíš považuje za základ všech ostatních podoben-

ství ("Neznáte podobenství tohoto? A kterakž pak všecka podobenství poznáte?" (Marek 4:13). Představuje 

základovou pravdu o tom, jak být spasen nebo mít věčný život, který začíná inteligentním přijímáním evan-

gelia o Božím království. 

Část naděje evangelia spočívá v tom, že jednoho dne bude svět obnoven do svého původního stavu, až Kri-

stus povládne v Božím království. Ježíš se k tomu vyjadřuje v Matoušovi a používá další slovo od kořeno-

vého gennao. 

Matouš 19: 

28 Ježíš pak řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v druhém narození (při obnovení, 

ČEP) [paliggenesia], když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na dvanácti trůních, sou-

díce dvanáctero pokolení Izraelské. 

Toto slovo paliggenesia je v Bibli použito jen dvakrát. Jednou v tomto odkazu na nadcházející obnovený 

svět, a další místo je v Titovi. 

Titovi 3: 

3 Byliť jsme zajisté i my někdy nesmyslní, tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v 

zlosti a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce. 

4 Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem spasitele našeho Boha, 

5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podlé milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí 

druhého narození [paliggenesia], a obnovení Ducha svatého; 

6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista spasitele našeho; 

7 Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného. 

Tato pasáž mluví o procesu regenerace (druhého narození, KB), který nás mění z toho, jakými jsme kdysi 

byli. Začalo to v určitém okamžiku naší minulosti a pracovalo v nás s cílem být dědici podle naděje věčného 

života. Je to proces, který probíhá v našich dnešních životech, a bude dokončen, když se Kristus vrátí a 

oblékneme nesmrtelnost. Je to předzvěst regenerace, která se stane s celým světem, když Kristus sedí na 
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svém trůnu. (Svatý duch je také označován jako předzvěst, nebo "závdavek" toho, co má přijít v 2. Korint-

ským 1:22; 5:5; Efezským 1:14; 4:30.) 

Regenerace spojená se svatým duchem je také srovnávána s umýváním, které ho váže zpět k Janovi 3. Ježíš 

řekl: "nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království." (verš 5). Když mluvil s 

Nikodémem ohledně být zrozen shora, nebo zrozen z ducha, Ježíš naznačil, že to, co říkal, nebylo neznámé. 

"Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš?" Řekl ve verši 10. Starozákonní proroci mluvili o znovuzrození Izraele, 

které mělo přijít. Izaiáš 66:8 se ptá: "Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž 

zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své." Ezechiel popi-

suje vidění v kapitole 37:9 a násl. o oživení suchých kostí, které jsou označovány jako "celý dům Izraele". 

To říká, že Bůh je vyvede z hrobů a vloží do nich svého ducha a oni budou žít. Toto dávání ducha je také 

popsáno v kapitole 36. 

Ezechiel 36: 

25 A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů va-

šich očistím vás. 

26 A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, 

dám vám srdce masité. 

27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů 

mých ostříhali a činili je. 

Joel 2: 

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; 

starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou: 

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého. 

Boží slib vylévat svého ducha na každé tělo je předpovědí nové smlouvy, kterou Bůh učiní se svým lidem. 

Jeremiáš 31: 

33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon 

svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem. 

34 A nebudou učiti více jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznejte Hospodi-

na. Všickni zajisté napořád znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin; mi-

lostiv zajisté budu nepravosti jejich, a na hřích jejich nezpomenu více. 

Nová smlouva je podrobně diskutována v knize Hebreům (kde je tato pasáž z Jeremiáše citována v kapitole 

8:10-12). Ježíš je prostředníkem této nové smlouvy, kterou potvrdil svou krví (Lukáš 22:20, 29, 30). Boží 

slib vylévat svého ducha a pozvednout svůj lid z mrtvých byl v dnešní době částečně naplněn. Konečným 

naplněním bude, když budeme doslova vzkříšeni a Jeho duch je vylit na každé tělo, což bude, když se Kris-

tus vrátí, aby usedl na svůj trůn. Mezitím Ježíš spouští svatého ducha do našich srdcí a my jsme jím vychová-

váni (což křest symbolizuje). 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, smluvní nebo reformovaná teologie tvrdí, že slib Božího království 

je duchovně naplněn v Církvi. Na druhé straně dispenzacionalismus říká, že doslovné království bude v bu-

doucnu zahájeno na zemi v naplnění slibů Izraeli, ale současná správa zahrnuje zcela nový plán a zcela nové 

evangelium. Rovnováha mezi těmito dvěma extrémy spočívá v tom, že zatímco úplné, doslovné naplnění 

bude v budoucnu, nyní existuje částečné naplnění. Je zřejmé, že sliby nejsou zcela splněny, když čteme 

mnoho detailů v proroctvích. Spíše než aby se "duchovně" naplnily, je naplnění považováno za doslovné, 

ale v budoucnu. Až do toho dne, kdy to nastane, jsme požehnáni tím, že máme předzvěst moci Království, 

jež nám umožňuje chodit po jeho cestách. Spíše než, aby existovalo úplně nové evangelium spásy, které 
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nahrazuje evangelium o Království, které Ježíš kázal, Království pokračuje tím, že je kázáno až do konce 

(Matouš 24:14). 

V Matoušovi 13, Markovi 4 a Lukášovi 13 Ježíš popisuje v podobenstvích semennou formu Božího krá-

lovství koexistujícího se světským systémem po nějakou dobu až do konce. V Lukášovi 17:20, 21 řekl fari-

zeům, že království Boží je v jejich středu.67
 Kolosským 1:13 říká, že Bůh "... vytrhl nás z moci temnosti, a 

přenesl do království milého Syna svého." Nevidíme ještě Boží království projevující se na zemi, ale jsme 

do něj přeneseni ve stejném přechodném smyslu, o kterém Ježíš mluvil ve svých podobenstvích, stejně jako 

v Matoušovi 12:28; Lukáši 10:9, 11; 11:20. 

Ve svých dopisech Pavel hovoří o změně, která proběhla. "Protož jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. 

Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest." (2. Korintským 5:17). Jsme obnovováni, když se díváme 

směrem k té naději. 

2. Korintským 4: 

14 Vědouce, že ten, kterýž vzkřísil Pána Ježíše, i nás skrze Ježíše vzkřísí, a postaví s vámi. 

15 Nebo to všecko děje se pro vás, aby ta přehojná milost skrze díků činění od mnohých rozmohla se k slávě 

Boží. 

16 Protož neoblevujeme, ale ačkoli ten zevnitřní člověk náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den ode dne. 

Kolosským 3:10 A oblékli toho nového, obnovujícího se k známosti, podlé obrazu toho, kterýž jej stvořil: 

Ve výše uvedených veršech je slovo pro obnovení anakainoo (způsobit, aby vyrostl; vytvořit nové). Vysky-

tuje se pouze v těchto dvou verších. Forma podstatného jména, anakainosis (obnovení, renovace, úplná 

změna k lepšímu) je použita v Římanům: 

Římanům 12:2 A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením [anakainosis] mysli své, tak 

abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá. 

Tento verš hovoří o obnovení mysli jako o něčem, co se stane a co vás přemění. Jediným dalším místem 

anakainosis je Titus 3:5, na který jsme se dívali dříve. Zde je překládáno "obnovení" a je spojeno s regene-

rací. "… obmytí druhého narození (regenerace) [paliggenesia], a obnovení [anakainosis] Ducha svatého" 

hovoří o přítomném pokračujícím procesu, který začíná, když poprvé přijmeme Slovo do svých srdcí, a po-

kračuje, když rosteme a žijeme pro Boha. Proto Pavel říká, že jsme novým stvořením (2. Korintským 5:17). 

Dosáhne svého definitivního dokončení při návratu Krista, když oblékneme nesmrtelnost. 

Tento proces podle epištol začal v určitém časovém okamžiku. Je to výrazný bod času, kdy došlo ke změně. 

V 1. Korintským 6:9, 10 Pavel popisuje druh lidí, kteří nezdědí Boží království (smilníci, modláři, cizo-

ložníci, zženštilí, praktikující homosexualitu, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači, vyděrači). Pak pouka-

zuje na to, že "takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu 

Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho." Pavel sám byl povzbuzován, aby byl pokřtěn a smyl své hří-

chy, ve Skutcích 22:16. Tyto a další spisy Písma představují obrácení nebo nové zrození, které se děje v urči-

tém okamžiku. 

Hebreům 10 odkazuje na novou smlouvu, která byla prorokována ve Starém zákoně. Máme přístup k Bohu 

skrze Ježíšovu krev. Již nyní nemusíme nabízet zvířecí oběti, protože "kdežť pak jest odpuštění jich, neníť 

                                                           
67 Podání v KJV (stejně Col a Sýkora) "Království Boží je uvnitř vás" je často citováno jako důkaz, že Království je 

pouze vnitřní duchovní a nikoliv doslovné království na zemi. To by bylo v rozporu s mnoha spisy Písma- které je jas-

ně popisují jako reálnou světovou vládu v budoucnu, nad kterou bude vládnout Kristus - včetně veršů bezprostředně 

následujících v Lukášovi 17. Z tohoto důvodu překlad "ve vašem středu" nebo "mezi vámi," jak se nalézá v několika 

jiných verzích Bible, má být upřednostňován. 
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více oběti za hřích" (verš 18). Z tohoto důvodu to říká: "Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, 

očištěná majíce srdce od svědomí zlého, a umyté tělo vodou čistou." Kristus vydal sám sebe za církev "aby 

ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo" podle Efezskýms 5:25-27. 

Nové zrození je regenerací svatým duchem, které je obrazně popsáno jako umývání. Spojení tohoto znovu-

zrození s umýváním a vodou rozhodně obsahuje, že křest ve vodě znamená, že je symbolem tohoto znovu-

zrození a regenerace. V další kapitole budeme dále zkoumat úzkou souvislost mezi novým zrozením a 

křtem.  
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6. Proč být pokřtěn? 

Biblicky řečeno, nové zrození je regenerace vytvořená svatým duchem, která vyplývá z přijetí evangelia a 

víry v ně. Jak to pak navazuje na křest? Nemohl by člověk uvěřit slovu a přijímat Ducha, aniž by se účastnil 

obřadu křtu? 

V kapitole Historické okolnosti jsme viděli, že římsko-katolický pohled na význam svátostí tvrdil, že křest 

je "kanál", kterým Bůh poskytuje milost. Také jsme viděli, že od poloviny sedmnáctého století až do 

dvacátého století bylo převládajícím názorem v protestantství, že vodní křest je pouhým vnějším znamením. 

Logický závěr vycházející z obou stran sporu je tento: jestliže je křest opravdu prostředkem, kterým Bůh 

dává milost, je proto nutný pro spásu; ale pokud je jen znamením, má malou nebo žádnou důležitost, pouze 

"volitelný navíc". Pohled Písma, podobně jako pohled na nové zrození, je někde mezi těmito dvěma extré-

my, jak předvedli novější teologové ve 20. století. 

Je křest "jen" znamením? 

Myšlenka, že voda v kontextu křtu nabývá nadpřirozených mocí, a tak uskutečňuje zázrak spásy na příjemci, 

se nikde v Písmu nenachází a byla protestantskými reformátory zavržena. Je však biblické říci, že křest je 

jen symbolem a ničím víc, když realita nového zrození a regenerace svatým duchem je s ním tak úzce spo-

jena? 

Mnozí, kteří mají tento křest za zbytečný, by řekli, jak může mít ponoření těla do vody skutečný účinek? 

Problém s tímto odůvodněním spočívá v předpokladu, že křest je pouze vnější obřadem a nebere v úvahu 

to, co představuje. To, co činí křest účinným, není nějaká magická formule, ale skutečnost, že je veřejným 

prohlášením víry, o které nám Bible jasně říká, že je klíčem k naší spáse. Úzké propojení mezi tímto pro-

hlášením a výsledky víry samotné lze vidět porovnáním toho, co Bible identifikuje jako výsledky jak víry 

tak křtu. Toto srovnání je podrobně popsáno různými způsoby v obou knihách o křtu G. R. Beasley-Mur-

raye.68
 Níže je uveden přehled. 

Když se Židé ptali Petra v den Letnic, co by měli dělat, odpověděl ve Skutcích 2:38, že mají činit pokání a 

být pokřtěni pro odpuštění hříchů. Ananiáš řekl Pavlovi, aby byl pokřtěn a smyl své hříchy vzývaje jméno 

Pána v Skutcích 22:16. Jak o odpuštění tak o očištění od hříchu je řečeno, že jsou výsledkem vyznání hříchů 

věřícím v 1. Janovi 1:9 - "Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám 

odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti." A Římanům ovšem představuje nauku o ospravedlnění 

prostřednictvím milosti skrze víru. Odpuštění a očištění od hříchu jsou připisovány víře a křtu. 

Jako křesťané jsme s Kristem sjednoceni. Galatským 3:26, 27 říká, že jsme pokřtěni v Krista a sdílíme vírou 

jeho synovství. Římanům 6 a Kolosským 2 podrobně popisuje, jak při křtu sdílíme Kristovu smrt, pohřbení 

a vzkříšení. Jsme s ním ukřižováni, podle Galatským 2:20, ale je to Kristus, který v nás žije a tento nový 

život žijeme vírou v Božího syna. Efezským 3:17 říká, že Kristus přebývá v našich srdcích vírou a je to 

"skrze víru v Boží působení" (Kolosským 2:12, ČSB), že jsme s ním v křtu pohřbeni a povstali s ním do no-

vého života. Sjednocení s Kristem je připisováno víře i křtu. 

Petrovo prohlášení ve Skutcích 2:38 předložilo přijetí svatého ducha ve spojení s křtem, stejně jako mnoho 

odkazů v Skutcích a 1. Korintským 12:13 spojuje křest do jednoho těla s přijetím svatého ducha. Pavel píše 

v Galatským 3:2, že jste obdrželi ducha slyšením víry, ne ze skutků Zákona. Později ve verši 14 uvádí, že 

                                                           
68 Baptism in the New Testament, str. 272, and Baptism Today and Tomorrow, str. 27-36. 
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účelem Kristova vykupitelského díla, díky němuž pohané obdrželi Abrahamovo požehnání, bylo "abychom 

zaslíbení Ducha přijali skrze víru". Přijímání svatého ducha je spojeno s vírou i křtem. 

Je nám řečeno, abychom byli pokřtěni do Krista v Galatským 3:26 a do jednoho těla v 1. Korintským 12:13. 

Křest byl obřad zasvěcení do Církve a stále je jako takový uznáván. Členové jeho těla se nazývají věřícími 

a věří v to, co charakterizuje Církev, která se nazývá "domácností víry" v Galatským 6:10. "Zástup těch, 

kteří uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše" (Sk 4:32), věřící byli přidáni k Pánu (Sk 5:14) a mnoho dalších 

veršů charakterizuje Církev jako ty, kteří mají víru v Krista. Členství v církvi, v Kristovu tělu, je identifiko-

váno jak vírou, tak křtem. 

V Janovi 3 Ježíš prohlásil, že "nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího" (verš 3), a později 

to objasnil slovy: "Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího" (verš 5). Pokra-

čuje v popisu znovuzrození a staví do protikladu zrození z těla. V předchozí kapitole jsme viděli, že za tímto 

výrokem bylo spojení vody s vylitím svatého ducha ve starozákonním proroctví.69
 Popis nového zrození 

jako z "vody a ducha" je spojuje s křtem, protože tehdy bylo řečeno, že křest Jana Křtitele byl kázán s ohle-

dem na nadcházející křest duchem, a v době, kdy byla evangelia napsána, bylo zřejmé, že křest ve vodě a 

křest duchem byly zažívány v úzkém spojení, ne-li současně. Později ve stejné kapitole Jana (verše 14-17) 

je prohlášeno, že věřit v Ježíše Krista je kritériem pro získání věčného života. "Věčný" ve verši 15 a "věčný" 

ve verši 16 jsou oba překlady téhož řeckého slova aionios, což doslovně znamená "vztahující se k budou-

címu věku". Život v nadcházejícím věku Království závisí na víře v Ježíše a v jeho evangelium a na tom, 

být pokřtěn jako vyznání této víry. 

Shrnutí, odpuštění a očištění od hříchu, spojení s Kristem, přijetí svatého ducha, členství v Církvi a dědictví 

v Božím království, to vše je přisouzeno jak víře tak křtu. Ne proto, že je něco zvláštního na vodě nebo v 

akci křtu. Je to demonstrace víry v evangelium a symbolicky účast na vzkříšení, co mu dává význam. Takže 

i když to není opus operatum, které dovrší spásu v každém, pokud se tomu podrobí, je stejně nesprávné říci, 

že je to jen symbol a nic víc. Je to viditelné prohlášení víry a musí mu předcházet inteligentní přijímání po-

selství evangelia, doprovázené postojem pokání. Pouze v takovém stavu křest něco dovrší (což samo o sobě 

vylučuje myšlenku křtu nemluvňat). Přesto ovšem něco vykoná, stejně jako působí víra a pokání. 

Viditelný obřad 

Zatímco většina křesťanů nezpochybňuje představu, že víra je nezbytná a uskutečňuje něco v našich srdcích 

a životech, někteří stále ještě mají problém s myšlenkou vnějšího znamení, jakým je ponoření do vody. Do-

mnívají se, že pokud skutečně činíte pokání v srdci a věříte evangeliu a přijímáte ducha svatého, jaký je účel 

nebo potřeba vnějšího obřadu? Cílem je, že když jsme obdařeni evangeliem a rozhodneme se, že věříme, 

musí existovat nějaká reakce na to, abychom prokázali, že věříme. Jakub ve své epištole mluví o tom, že 

víra bez skutků je mrtvá. Nejsme spaseni skutky zákona nebo jinými skutky, včetně křtu. Spíše je pravá víra 

prokazována nějakou viditelnou činností, jinak není pravou vírou. 

Jakub 2: 

14 Co prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru míti, a nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti? 

15 A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění z strany živnosti vezdejší, 

16 Řekl by pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji, shřejte se, a najezte se, a však nedali byste jim potřeby těles-

                                                           
69 Představa některých, že voda představuje lidské narození, zatímco duch představuje nové zrození, nemůže být platná, 

neboť celý výraz "z vody a Ducha" se týká způsobu, jakým je člověk znovu zrozen ("shora") a Jan 1:13 říká, že moc 

pro být zrozen z Boha, není "ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou.” (Baptism in the New 

Testament, str. 228) 
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né, což to platí? 

17 Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě. 

18 Ale dí někdo: Ty víru máš, a já mám skutky. Ukažiž ty mi víru svou z skutků svých, a já tobě ukáži víru 

svou z skutků svých. 

Kdokoliv může tvrdit, že věří v Boha a kdokoliv může tvrdit, že věří v Ježíše. Pravá víra musí být prokázána 

akcí. Jakub pokračuje: 

19 Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, a však třesou se. 

20 Ale chceš-liž věděti, ó člověče marný, že víra bez skutků jest mrtvá? 

21 Abraham otec náš zdali ne z skutků ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář? 

22 Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho, a z skutků víra dokonalá byla? 

23 A tak naplněno jest písmo, řkoucí: I uvěřil Abraham Bohu, a počteno jest jemu za spravedlnost, a přítelem 

Božím nazván jest. 

24 Vidíte-liž tedy, že z skutků ospravedlněn bývá člověk, a ne z víry toliko? 

25 Též podobně i Raab nevěstka zdali ne z skutků ospravedlněna jest, přijavši ony posly, a jinou cestou pryč 

vypustivši? 

26 Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i víra bez skutků jest mrtvá. 

Opět nenaznačuji, že jednorázový skutek křtu stačí, aby člověka zachránil, pokud nebude pokračovat ve ví-

ře. Důkaz víry skrze skutky je pokračujícím vzorem. Ale tento konkrétní "skutek" demonstruje nejen obec-

nou "víru v Ježíše", ale i víru ve specifické evangelium o Království, které Ježíš kázal. Evangelium Ježíše 

Krista provolávalo, že Boží království je nablízku. Ale ještě před tím, než by kdokoli mohl vstoupit, bylo 

stále ještě nutné se vypořádat s problémem hříchu. Ježíš se s ním vypořádal a tento aspekt evangelia byl při-

dán, když ho ve Skutcích učedníci kázali. Všude, kde bylo kázáno, byl křest očekávanou reakcí. 

Kázání ve Skutcích, stejně jako v epištolách, zahrnuje nejen provolávání nadcházejícího Království, ale také 

pochopení, že tím, že věříme a přijímáme toto poselství evangelia, vstupujeme do smluvního vztahu s Ježí-

šem. V předchozí kapitole jsme viděli, jak nové zrození je částečným naplněním Bohem slíbené nové smlou-

vy. Když Ježíš zakládal v Lukášovi 22:20 přijímání, řekl: "Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kte-

ráž se za vás vylévá." Slovo pro "smlouva" je diatheke, což znamená "úmluvu"70. Potvrdil Novou smlouvu 

svou krví, a abychom se podíleli na této smlouvě, musíme mít podíl na jeho smrti a vzkříšení jako platbu za 

naše hříchy. 

Vodní křest je vnějším symbolem tohoto sdílení (Římanům 6:3, 4, Kolosským 2:12). Být ponořen je sym-

bolem umírání našemu starému životu a našemu hříchu a vystupování z vody představuje naše sdílení jeho 

vzkříšení. Je to náš způsob "uzavření dohody", tak říkajíc. Když dnes lidé vstupují do smlouvy, obvykle 

podepisují kontrakt. Člověk může mít všemožný záměr jej dodržet, ale je potvrzen, až když je kontrakt po-

depsán. Vodní křest je míněn být "znamením" našeho závazku v Nové smlouvě, symbolickou účastí na obě-

ti, kterou Ježíš ratifikoval tuto smlouvu. 

Přijímaný svatý duch v nás začíná regenerační dílo, ale přijímání ducha samo neobnáší představu, kterou 

symbol křtu předává. Přijímání ducha nefunguje jako symbol pokání, identifikace s Kristovou smrtí a vzkří-

šením nebo jako podíl na jeho krvi pro odpuštění hříchů. Na druhou stranu představa ponoření do vody a 

                                                           
70 Plné pochopení toho, co tato smlouva vyžaduje, je vidět o několik veršů dál, v Lukášovi 22:29, kde slovo "sjednat" 

v KJV je diatithemai, kořenové slovo diatheke. Doslovně Ježíš řekl: "Uzavírám smlouvu dát vám, jako můj Otec uzav-

řel smlouvu dát mi, království." Tak je to přeloženo v překladu Weymouth. 
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následného vynoření z ní poskytuje ilustraci jeho zamýšleného významu. Proto jsou potřebné oba prvky, 

jak oba vidíme v knize Skutky. 

Člověk se musí divit, proč existuje taková námitka vůči "viditelným symbolům". Musíme mít na paměti, že 

mezi tím, co bylo uvnitř a co bylo vidět, v hebrejské mentalitě neexistovalo takové rozlišování. To, co bylo 

opravdu drženo v srdci, se projevovalo navenek. Představa rozdělení mezi fyzickým a duchovním pochází 

z gnosticismu, nikoliv z Písma. 

Dalším bodem ke zvážení je, že existují další "viditelné symboly" uvedené v Novém zákoně. Existuje obřad 

přijímání, o kterém nám Pán řekl, abychom jej činili "tak často, jako jíme a pijeme", dokud nepřijde. Je za-

mýšlen jako připomínka jeho zlomeného těla a prolité krve, stejně jako těšení se na velkou hostinu v nadchá-

zejícím království (Lukáš 22:30). Naznačuje někdo, že je to jen "duchovní chléb a víno" a nikoliv fyzické 

věci, jichž bychom se měli údajně účastnit? 

K dispozici je také svatební obřad. Jím se vstupuje do smlouvy s jinou osobou. Naznačoval by nějaký kře-

sťan, že je Boží vůlí, aby se oženil nebo vdala jen "v srdci" a že nebyl potřeba oficiální veřejný obřad ozna-

čující začátek společného života? Taková představa se stala normou pro svět, ale rozhodně není Boží vůlí, 

protože soužití mimo manželství je definováno jako hřích. 

Určitě neexistuje nic "magického" na tom, být ponořen do vody. Není spasením skrze skutky, ale vírou pro-

kázanou skutky. Anthony Buzzard ve svém článku o křtu píše: 

Křest bez vytrvalého pokračování v křesťanském životě nemůže člověka zachránit stejně jako jen jednorázové 

rozhodnutí, které není následováno celoživotním závazkem. Spása je skrze milost a víru, což také znamená (po-

dle Pavlových slov) "poslušnost ze srdce k té formě učení, které jste byli zavázáni" (Řím. 6:17). Toto učení za-

hrnovalo i křest. Tento způsob pozvání konvertitů, aby se stali křesťany, je součástí toho, co spása vírou zname-

nala pro apoštoly. Učili "poslušnosti víry" všude (Řím. 1:5; 16:26).71 

Ve stejném článku cituje spis R. T. France "Conversion in the Bible." 

Náš sklon pokládat křest za symbolickou volitelnou přirážku, nebo být v rozpacích zahrnout fyzický akt jako 

součást duchovního procesu obrácení, kontrastuje se silně "realistickým" jazykem Nového zákona o spásonos-

ném významu křtu (např. Jan 3:5; Řím. 6:3, 4; Gal. 3:27; Kol. 2:12; Tit. 3:5; 1 Pet. 3:20-21). Zatímco neexistují 

žádné novozákonní základy pro víru, že křest sám o sobě činí člověka křesťanem, myšlenka nepokřtěného křes-

ťana je stejně cizí jeho myšlení. "Bez něj [křtu] věřící nevstupuje do prvotního společenství víry" (S. Smalley).72 

Dalším důvodem, proč je vnější znamení důležité, je, že je jako lidé potřebujeme. Když nastává v životě 

člověka změna taková, jakou je nové narození, je užitečné se podívat zpět k bodu, kdy k této změně došlo, 

a představit si mezeru od minulosti. Umožňuje také věřícímu představit si přesně, co způsobilo tuto změnu. 

Smrt a vzkříšení Ježíše způsobilo dosažitelnost tohoto nového života pro všechny a je přijímáno jedincem 

prostřednictvím víry v evangelium, jež je vyjádřena skutkem křtu. Je to okamžik, kdy se Boží spásonosné 

dílo v Kristu setkává s něčím rozhodnutím přijmout Jeho milost ve víře, a jedinec vstupuje do vztahu podle 

Nové smlouvy. Přijímání, nebo Pánova večeře, má sloužit jako opakovaná připomínka Kristova výkupního 

díla, ale křest je míněn jako jednorázová událost, díky které může věřící hledět zpět jako na reprezentaci 

okamžiku, kdy člověk zemřel pro svůj starý život hříchu a začal nový život v Kristu. Stejně tak, jako se také 

                                                           
71 Anthony Buzzard, "What Is So Difficult About Water Baptism?" přetištěno jako "Baptism" v The Coming Kingdom 

of the Messiah, 3. vydání (Atlanta: Restoration Fellowship, 2002), str. 96 
72 Evangelical Quarterly, 65:4, 1992, str. 306, citováno v Buzzard, The Coming Kingdom of the Messiah, str. 97. 
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přijímáním těší na velkou hostinu v nadcházejícím království, křtem se také těší na doslovné nadcházející 

vzkříšení. 

Může být někdo spasen bez křtu? 

Otázka nezbytnosti křtu je vznášena často. Dokonce i ti, kteří souhlasí s tím, že viditelný symbol jako křest 

má hodnotu jako demonstrace víry, stále ještě někdy tvrdí, že není striktně nezbytný pro spásu. Jejich uvažo-

vání spočívá v tom, že byli spaseni v jednom okamžiku svou odpovědí na evangelium tím, že vyznali Ježíše 

jako Pána a uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Pak, protože jsou spaseni, poslouchají Pánova při-

kázání, včetně křtu, z lásky k němu. Úvaha v mnoha případech je, že existují pasáže Písma, které představují 

výjimky z normálního vzoru spasení a křtu. Zmiňuje se zloděj na kříži, 120 v den Letnic a domácnost Korne-

lia ve Skutcích 10. 

Na druhé straně existují ti, kteří tvrdí, že křest je jediným prostředkem, kterým je dáván svatý duch, i když 

uznávají, že je požadována víra. Beasley-Murray cituje luteránského učence H. Cremera, který říká: "Nikdo 

neobdrží ze svého křtu nic bez své víry a člověk neobdrží žádnou víru bez křtu." Beasley-Murray to považuje 

za přehánění případu, a za hájení tak problematického hlediska.73 

Ačkoli je křest důležitý a podstatný, je třeba si uvědomit, že Bible vskutku představuje určité výjimečné 

případy. Zloděj na kříži by evidentně neměl možnost být pokřtěn.74 120 učedníků v den Letnic mohlo 

podstou-pit křest ve vodě Janem nebo Ježíšem, ale v Písmu o tom není žádný důkaz. A pohané v domě 

Kornelia při-jali svatého ducha a projevovali jej předtím, než byli pokřtěni ve vodě. 

Je třeba mít na paměti, že uvedené případy nejsou v žádném případě pravidlem, ale výjimkou. Zvláště v pří-

padě Korneliovy domácnosti byla výjimka pro určitý účel, protože jejich přijetí svatého ducha bylo nutné, 

aby se prokázalo Petrovi a ostatním, že pohané mohou být spaseni. 

V životě existuje také mnoho možných výjimek. Co člověk, který hodlá být pokřtěn, ale zemře dříve, než 

má příležitost? A co někdo v odlehlé oblasti, který přijímá evangelium, když jej čte, ale nemá nikoho nablíz-

ku, kdo by mu poskytl křest? Je Boží milost takovými omezeními zmařena? 

Zatímco Bůh je schopen poskytnout milost v souvislosti s křtem, bylo by nesprávné říci, že není schopen 

dávat milost mimo tuto souvislost, ani v žádném jiném kontextu. To by bylo v rozporu s povahou Jeho milo-

sti. Život je složitější než doktrinální vzorce a Bůh je dostatečně milostivý a dostatečně moudrý, aby se o 

výjimky postaral. Ježíš nezačal nové náboženství, které dodržuje přísná pravidla a nařízení, jakým je Mojží-

šův zákon. To byl nedostatek zákona, protože žádný soubor pravidel nikdy nemohl pokrýt všechny možno-

sti. Zákon také nemohl změnit vnitřní srdce člověka. Bůh je Bůh milosti, milosrdenství a soucitu. Tolikrát, 

když Ježíš vyučoval, poukázal na to, co říkal zákon, a pak na rozdíl od toho ukázal za ním pravé srdce, a to 

způsobem, který se často zdál, že je proti liteře zákona. Neodsoudil ženu, která byla přistižena při cizolož-

ství, v souladu s mozaickým zákonem, ale řekl: "Jdi a už nehřeš." Neodsoudil ženu u studny, která měla pět 

manželů, ale soustředil se na její potřeby. Uzdravoval lidi v den sabatu a družil se s hříšníky a ujímal se vy-

vrženců společnosti. Prokazoval Boží soucit a milosrdenství, které přesahuje přísné vzorce. 

Dále bylo namítáno, že kdyby Pán zamýšlel, abychom prováděli viditelné obřady, jako je křest a přijímání, 

proč neexistují žádné konkrétní pokyny, jak to dělat? Nešlo o soubor rituálních úkonů, které by se nemohly 

                                                           
73 Baptism Today and Tomorrow, str. 39. 
74 Dalo by se říci, že zatímco zlodějovi bylo slíbeno místo v ráji, bylo to předtím, než Ježíš zemřel, a proto nebyla do-

končena smírná oběť, s níž se křest identifikuje. Proto slib mohl být na stejném základě jako starozákonním věřícím, 

kteří věřili v nadcházejícího Mesiáše. 
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měnit. Boží touha je, abychom se řídili jeho duchem a nikoli právními pravidly a předpisy. Jak to je, řada 

legalistických pokynů k tomu, jak provádět křest, byla přidána lidmi v letech následujících po apoštolské 

éře, počínaje Didache. To však nebylo Božím záměrem. 

Ve skutečnosti čím konkrétnější pravidla existují, tím více je tendence k tomu, aby se stala "rutinou" a prostě 

ledabylým přístupem. Zvažte Pánovu modlitbu. Ze čtení v souvislosti je zřejmé, že Pán ji zamýšlel jako vo-

dítko pro to, jak se modlíme. Dokonce řekl: "Nebuďte opakovači marných slov, jakými jsou pohané." Ale 

co dělá většina v křesťanské církvi? Recitují slovo za slovem: "Otče náš, který jsi v nebi, posvěť své jméno 

..." Bůh nám dává základní směrnice pro život, ale spíše, než aby podával po lopatě každou nepatrnou pod-

robnost, ponechává prostor Svému svatému duchu, aby v nás působil. 

Nicméně, zatímco je pravda, že jednotlivci mohou být a byli spaseni bez křtu, je to výjimka, a ne pravidlo. 

U většiny lidí za normálních okolností se očekává, že budou pokřtěni v reakci na evangelium. Bůh je scho-

pen dát svatého ducha bez vodního křtu, ale svým milosrdenstvím a milostí nám dal tento způsob, jak oslovit 

a přijímat Jeho nádherný dar, protože ho potřebujeme. Proto to Ježíš přikázal. 

Logicky je vznesena otázka, bude někdo ještě v Božím království, jestliže věřil evangeliu, vyznal Ježíše za 

Pána, činil pokání a zasvětil svůj život Bohu, ale nebyl pokřtěn ve vodě? Bůh je soudcem a nikdo nemá prá-

vo učinit takové rozhodnutí. Dívá se na srdce a příslušnou otázkou je, proč nebyl člověk pokřtěn ve vodě? 

Kdyby to bylo proto, že neměl příležitost, nebo nikdy nevěděl, že je to Boží vůle, je to jedna věc. Ale když 

někdo viděl jasné svědectví Písma, proč by odmítal být pokřtěn? 

Kvůli těmto postřehům bych kategoricky netvrdil, že křest je "nezbytný pro spásu", zvláště s ohledem na 

zmatek, který se týká toho, co tento pojem znamená. Přesto nám Bůh dal návod, co se týká řádné procedury 

pro zasvěcení do církve a do smluvního vztahu s ním. Spíše než dělat z komára velblouda ohledně toho, zda 

je nebo není nutný, Boží vůlí je, abychom využili toho, co nám poskytl. Beasley-Murray píše, 

Sluší se proto velmi si vážit křtu. Je dáno hříšníkovi jako místo pro schůzku se svým Spasitelem; kdo se s ním 

setkal, nebude tím opovrhovat. Ale v krajním případě je to jen místo: samotný Pán je jeho sláva, protože On je 

jeho milostí. Nechť je pak sláva dána tomu, komu náleží.75 

Pánovo přikázání 

Zatímco jsme viděli, že výjimky z pravidla naznačují, že Bůh je schopen zachránit bez křtu, výjimky nepo-

pírají pravidlo. Když je vše řečeno a hotovo, redukuje se to na záležitost poslušnosti. Pokud máme nazývat 

Ježíše Pánem, proč bychom neudělali to, co přikazuje? Sám řekl v Lukášovi 6:46: "Co pak mi říkáte: Pane, 

Pane, a nečiníte, což pravím?" Bůh pro nás obstaral křest a Ježíš byl pokřtěn jako náš příklad (Matouš 3:15 

- "tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost."). Ježíš také přikázal křest. 

Matouš 28: 

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého: 

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skoná-

ní světa. Amen 

Někteří bibličtí učenci věří, že slova "křtíce je ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého" nebyla v originále 

Matouše 28:19 a pravděpodobně nebyla opravdu Ježíšem řečena. Nicméně, slova se objevují v každém exis-

tujícím rukopisu této pasáže. Tím se budu zabývat v další kapitole. Nicméně verš 20, který je všeobecně 

přijímaný, jasně uvádí, že učedníkům bylo přikázáno učit lidi "všechno, co jsem vám přikázal". Mezi věcmi, 

které jim Ježíš přikázal, byl křest ve vodě (Jan 4:1, 2) v souvislosti s pokáním a odpuštěním hříchů (Lukáš 

                                                           
75 Baptism in the New Testament, str. 305 
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24:47). Ve světle působení učedníků všude ve Skutcích v poslušnosti svému Pánovi lze snadno vidět, že 

křest byl Ježíšovým příkazem. 

Marek 16: 

15 A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 

16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. 

Posledních dvanáct veršů Marka 16 se nenachází v některých rukopisech, ale objevují se v jejich velké větši-

ně, ačkoli někteří učenci je považují za pozdější doplněk (toto je také pojednáno v další kapitole). Pak vzniká 

otázka, skutečně Ježíš řekl tato slova? Dokonce i kdyby byla přidána, doktrína v nich obsažená odpovídá 

jiným pasážím Písma. Existuje větší textový důkaz pro Matouše 28:19 než pro Marka 16:16 a tyto dvě pasá-

že naznačují, že křest byl příkazem našeho Pána. Mohl by existovat důvod považovat pasáž za neplatnou, 

pokud kromě svědectví textu odporuje jiným částem Písma. Jak jsme však viděli, Nový zákon ustavičně 

ukazuje, že učedníci byli poslušni příkazu kázat, učit a křtít. 

Není rozumné pokoušet se založit doktrínu na jednom nebo na hrstce "důkazních textů". Pokud by příkaz 

Ježíše křtít byl založen pouze na těchto dvou verších, mohl by to být důvod k jeho zpochybnění. Ale článek 

o křtu (C. A. Scott) v Hastings’ Dictionary of the Bible poukazuje na to, že zatímco pravost Matouše 28:19 

byla zpochybněna, "... je lépe odvodit Kristovu pravomoc pro praxi [křtu] z jeho rychlého a univerzálního 

přijetí apoštoly a církví v počátečním stádiu, o čemž svědčí úvodní kapitoly Skutků; a z významu, který je 

spojen s obřadem v epištolách, a zvláště v těch sv. Pavla."76
 

Podle Lukáše 24:47 "pokání a odpuštění hříchů musí být v jeho jménu kázáno mezi všemi národy". Od-

puštění hříchů je obdrženo skrze pokání, včetně viditelného symbolu křtu, podle Skutků 2:38. Pokud Ježí-

šovi učedníci kázali evangelium o Království a poté přikazovali správnou reakci na víru v evangelium, totiž 

činit pokání a být pokřtěn, museli určitě dodržovat pokyny svého Pána. Pokud je Ježíš učil, že voda má být 

nahrazena duchem, nebo obrazným křtem, zcela propásli tento příkaz, což by znamenalo, že Ježíš selhal ja-

ko učitel. Bylo navrhováno, že voda byla postupně vyřazena někdy po vodním křtu, který Ježíš oprávnil 

brzy ve své službě (ačkoli tam není žádný jasný údaj). Ale kdyby tomu tak bylo, proč učedníci stále křtili 

ve vodě ve Skutcích, tak dlouho po údajném vyřazení? 

Byla předložena řada důvodů, které vysvětlují, proč učedníci pokračovali v praktikování vodního křtu ve 

Skutcích. Jedna teorie spočívá v tom, že neporozuměli plně změně z vody na ducha. Dalším je to, že byli 

"uneseni vzrušením" a zapomněli, že by neměli hlásat křest ve vodě (jak je uvedeno v části o Skutcích 10). 

Jak by mohla být některá z těchto myšlenek věrohodná, jestliže by byla voda po Janovi Křtiteli vyřazena, 

brzy v Ježíšově službě?77 

Také se předpokládá, že učedníci ještě měli problém udržet si jasný rozdíl mezi vodním křtem a duchovním 

křtem, stejně jako měli potíže s přijetím spásy díky milosti bez skutků Zákona. Petr stále jednal, jako by si 

myslel, že má dodržovat Zákon a musel být Pavlem pokárán, podle Galatským 1. Ale nikde nejsou učedníci 

káráni za křtění ve vodě jako Petr, který byl kárán za to, že se stále ještě drží Zákona. Jak bylo poznamenáno 

dříve, vodní křest nebyl součástí Starého zákona a není nikde popisován jako zastaralý nebo zbytečný. Proto 

neexistuje žádný základ pro srovnávání. 

                                                           
76 Hastings Dictionary of the Bible, s.v. "Baptism." 
77 Jiní tvrdí, že voda byla postupně vyřazena během Skutků, ale v Písmu ani v následující historii církve o tom neexis-

tuje žádný důkaz. 
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Dalším vysvětlením je to, že učedníci "umožnili" vodní křest, jestliže osoba, která byla křtěna, opravdu 

chtěla, nebo cítila, že je to nutné. Záznam o Filipovi a eunuchovi je používán jako příklad, ale viděli jsme, 

že Filip věřil tomu, že Ježíš je Boží Syn, a ne že vodní křest je nezbytný navzdory změně ve vykonání. Dal-

ším příkladem, jenž je užíván, je Krispus, kterého pokřtil Pavel, ale nikde v Písmu neexistuje ani náznak, 

že žádal o vodní křest. 

Srovnává se také s tím, že Pavel "dovolil" obřízku pro Timotea, přestože byla ukončena. Ale skutečnost, že 

obřízka je součástí Starého zákona a již není nutná, je zvláště pojednána v Pavlových listech. Jak již bylo 

dříve uvedeno, neexistuje takové učení ohledně vodního křtu, že by byl zastaralý. Jakýkoli odkaz na "dovo-

lení", i když to není nutné, je prostě vkládání do Písma věcí, o nichž se tam nic neříká. 

Jak jsme viděli v kapitole Historické okolnosti, představa, že vodní křest se stal zastaralým a byl nahrazen 

křtem svatým duchem, je z velké části výsledkem ultradispenzačního pohledu na Písmo. Neexistuje však 

žádný spolehlivý základ pro předpoklad, že kniha Skutky je "přechodná" a nepředstavuje správné nebo plně 

rozvinuté chápání doktrinálních otázek. Existuje jedno evangelium od počátku do konce a Ježíš řekl, že mu-

síme učit všechno, co nám přikázal, a že je s námi až do konce věku. 

Pokud apoštolové křtili konvertity a Pavel hovořil o významu křtu, rozumí se samo sebou, že to budou činit 

v poslušnosti přikázání svého Pána. To samo o sobě naznačuje, že křest byl přikázán jím. A přesto je ještě 

větší důkaz, když prozkoumáte údajně falešné verše, které oba obsahují velké pověření, což uděláme v ná-

sledující kapitole. 
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7. Textové důkazy a velké pověření 

"Velké pověření" církve, "pochodové příkazy" našeho Pána, jsou shrnuty ve dvou pasážích Písma. Oba 

obsahují příkazy pro křest. 

Matouš 28: 

18 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skoná-

ní světa. Amen. 

Marek 16: 

15 A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 

16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. 

Mezi biblickými učenci existuje pochybnost ohledně platnosti těchto veršů, které bych chtěl podrobně pro-

zkoumat. 

Matouš 28:19 

Dotyčná slova v této pasáži jsou: "... křtíce je ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého." Objevují se v KAŽ-

DÉM řeckém rukopisu, o kterém je známo, že existuje. Někteří učenci ovšem zpochybňují jejich platnost 

na základě dvou faktorů: nejsou citována některými ranými církevními otci (zejména Eusebiem) a zdá se, 

že jsou v rozporu s jinými částmi Písma. Tento argument byl poprvé předložen v devatenáctém století 

biblickým učencem F. C. Conybearem (1856-1924). Existuje dobře známý a často citovaný spis zabývající 

se tímto tématem, napsaný v roce 1962 Pastorem A. Plowmanem z Birminghamu v Anglii. Pastor Plowman 

v něm rozsáhle cituje z Conybeareových spisů. Například: 

Během své četby jsem byl schopen zdůvodnit tyto pochybnosti o pravosti textu Matouše 28:19 tím, že proti ně-

mu předkládám patristické důkazy, tak závažné, že v budoucnu většina konzervativců z duchovních ustoupí od 

toho, aby na něm vůbec zakládala dogmatickou látku, zatímco ti osvícenější jej úplně zavrhnou, protože má 

svůj druhový text "tři svědkové". (F. C. Conybeare v Hibbert Journal)78 

Navzdory skutečnosti, že všechny existující rukopisy obsahují dotyčná slova, Conybeare poukázal na to, že 

Eusebios cituje příkaz jako "Jděte tedy a čiňte učedníky všech národů v mém jménu." To je považováno za 

důkaz, že citoval z dřívějšího rukopisu, než jsou ty, co dnes existují. Pastor Ploughman připouští, že důkaz 

rukopisů podporuje tradiční čtení. 

Pro trojnásobné jméno: 

Dva nejranější MSS. extant (Sinaiticus a Vaticanus), napsané ve 4. století, oba zahrnují konec Matouše a také 

obsahují trojité jméno. "Ve všech existujících MSS ... se text nalézá v tradiční podobě (Encyclopedia of Reli-

gion and Ethics)." 

Proti trojitému jménu: 

Neexistuje žádný důkaz v MSS objevených doposud. 

ALE-- 

Je třeba si uvědomit, že nemáme žádný rukopis, který byl napsán v prvním, druhém nebo třetím století. 

Existuje interval tří celých staletí mezi napsáním Matouše a MSS, které obsahují trojité jméno.79 

                                                           
78 Citováno v A. Ploughman, A Collection of the Evidence For and Against the Traditional Wording of the Baptismal 

Phrase in Matthew 28:19, Copyright postoupeno Apostolic Theological Bible College, zveřejněno po svolení na strán-

ce Jesus Messiah Fellowship, http://www.jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew2819.html 
79 A Collection of the Evidence. 

http://www.jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew2819.html


Velké pověření 

 

53 
 

Absence jakéhokoli rukopisu, který by obsahoval znění, které citoval Eusebios, se vysvětluje skutečností, 

že císař Dioklecián při svém pronásledování křesťanské církve nařídil v roce 303 n.l., aby všechny posvátné 

knihy byly spáleny. Jediné dochované rukopisy byly ty, které byly pozměněny do toho, co je nyní tradičním 

čtením. 

V právě zkoumaném případě (Matouš 28:19) je třeba si všimnout, že ani jediný rukopis ani starověká verze 

nám neuchovaly věrné čtení. To však nepřekvapuje, jak nám připomíná Dr. C. R. Gregory, jeden z největších 

našich textových kritiků: "Řecké MSS textu Nového zákona byly často pozměněny písaři, kteří do nich vložili 

znění, které jim bylo důvěrně známé" a které považovali za správné. Canon and Text of the N T, 1907, str. 424.80 

I když je to v některých případech nepochybně pravda, pouze to dokazuje, že dotyčný text mohl být poško-

zen, ne že byl takový. A zdá se nepravděpodobné, že každý jednotlivý rukopis ve známém světě před ro-

kem 303 n.l. byl za Diokleciána zničen. Jules Lebreton ve své historii Trojice uvádí: "To, že text, který se 

objevil ve všech rukopisech z Kaisareie na počátku čtvrtého století, bylo to jediné, co bylo Eusebiovi známo, 

zmizelo bez jediné stopy v jakémkoli rukopisu nebo verzi, je nemožný návrh."81 Ačkoli dospívá k závěru, 

že verš podporuje Trojici, jeho názor na zmizení tolika rukopisů je přesto dobře přijímán. 

V té věci dokument, o němž se tvrdí, že v něm Eusebios konkrétně označil Matouše 28:19 jako nepravý do-

datek, o tom však neexistují žádné důkazy. Pastor Plowman píše, 

Podle redaktora Christadelphian Monatshefte Eusebios mezi mnoha svými dalšími spisy sestavil sbírku poško-

zených textů Svatého Písma a "nejzávažnější ze všech padělků jím odsouzených je bezpochyby tradiční čtení 

Matouše 28:19". 

Houževnaté vyšetřování nedokázalo vysledovat zmíněnou kompilaci a vydavatel Knupfer opustil poslední ka-

nadskou adresu beze stopy. Ale různé orgány zmiňují "dílo nadepsané ROZPORY V EVANGELIÍCH nebo 

OTÁZKY A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH BODŮ V HISTORII EVANGELIA" a další dílo ZÁVĚREČNÉ SEKCE 

EVANGELIÍ.82 

Další stoupenec teorie, že text byl poškozen, Pastor G. Reckart, píše na své webové stránce: "Teď máme 

absolutní důkaz, že otcové katolické církve překroutili text v Matoušovi 28:19. Nyní máme hebrejské Ma-

toušovo evangelium, rukopis, který uchovali Židé z prvního století. V tomto Šem Tob MS, text v Matouši 

28:19 neobsahuje trinitární prohlášení."83
 Nicméně Šem Tobovo hebrejské evangelium Matoušovo není žád-

ným důkazem, že originál měl kratší čtení v 28:19 citované Eusebiem. Podle George Howarda, který přeložil 

a redigoval rukopis, pochází ze 14. nebo 15. století a byl obsažen ve dvanácté (v některých rukopisech, 

třinácté) knize Even Bohan (Zkušební kámen), v židovském polemickém pojednání namířeném proti křesťa-

nům.84
 V tomto textu existuje řada variantních čtení, která se liší od všech řeckých dochovaných rukopisů. 

Velké pověření 28:19 zní: "Jděte a učte je, aby navždy vykonávali vše, co jsem vám přikázal." Zatímco 

neobsahuje odkaz na křest, vůbec se nezmiňuje o "činění učedníků ve všech národech", ani nezahrnuje Ježí-

šův slib: "Já jsem s vámi vždy, dokonce až do konce světa." 

Tak pozdní dokument, který má tolik variantních čtení jako hebrejský Matouš ze Šem Tob, nemůže žádným 

způsobem podporovat nárok, že je přesnější než dochované starší řecké rukopisy. Takže neexistuje žádný 

textový důkaz, který by dokázal, že tradiční čtení 28:19 bylo pozdějším doplňkem, ne v originále. Nicméně, 

                                                           
80 Conybeare, citováno v Collection of the Evidence. 
81 Jules Lebreton, History and Dogma of the Trinity from its Origins to the Council of Nicea (London: Burns, Oates & 

Washburne, Ltd., 1939), str. 437. 
82 A Collection of the Evidence. 
83 G.Reckart, Matthew 28:29, Jesus Messiah Fellowship, http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/mat2819.html  
84 George Howard, Hebrew Gospel of Matthew (Macon, GA: Mercer University Press, 1995). 

http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/mat2819.html
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někteří učenci to považují za pozdější doplněk, založený na citacích raných církevních pisatelů, a z vnitřního 

důkazu. 

Pokud jde o Eusebia, je třeba zdůraznit, že tento verš cituje na několika místech a ve skutečnosti používá tři 

různé formy. První, "jděte a čiňte učedníky ze všech národů", se třikrát objevuje v Demonstratio Evangelica 

(Důkaz evangelia) a dvakrát v jeho Komentáři k Žalmům a jednou v Peri theophaneias a Ecclesiastiké Theo-

logia. Následující je z knihy I, kapitoly 3, z Důkazu evangelia. (Tato forma se také vyskytuje v kapitolách 

4 a 6 knihy I stejného díla.) 

Proto, ovšem, náš Pán a Spasitel, Ježíš Boží Syn, řekl svým učedníkům po svém vzkříšení: "Jděte a čiňte učed-

níky ze všech národů" a dodal: "Učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal."85 

Druhá forma, která se objevuje pětkrát ve stejném spise (Kniha III, kapitoly 6 a 7; Kniha IX, kapitola 11), 

má slova "Čiňte učedníky ze všech národů v mém jménu ..." V jednom z nich poznamenává, že jedna fráze 

"V mém jménu" je to, co definovalo náplň činit učedníky. Neřekl však, že žádná jiná věta nebyla v žádném 

z rukopisů Matouše 28:19, který měl, jak tvrdí. Pasáž je následující: 

Zatímco On, který nepojal nic lidského ani smrtelného, vidí, jak opravdu mluví Božím hlasem, říkaje těmito 

pravými slovy těm Svým učedníkům, nejbezvýznamnějším z bezvýznamných: "Jděte a čiňte učedníky ze 

všech národů." "Ale jak" mohli učedníci rozumně odpovědět Mistrovi, "to můžeme udělat?" ... Ale zatímco 

Ježíšovi učedníci s největší pravděpodobností buď to tak říkali, nebo si tak mysleli, Mistr vyřešil jejich potíže 

přidáním jedné fráze, říkaje, že by měli triumfovat "V MÉM JMÉNU". Nepřikázal jim prostě a neurčitě "činit 

učedníky ze všech národů", ale s potřebným dodatkem "V mém jménu." A moc Jeho jména je tak velká, že 

apoštol říká: "Bůh mu dal jméno, které je nad každým jménem, aby se v Ježíšově jménu sklánělo každé koleno, 

z nebeských, pozemských i podzemních věcí." Ukázal působivost moci v Jeho jménu skryté před zástupem, 

když řekl svým učedníkům: "Jděte a čiňte učedníky ze všech národů v mém jménu."86 

Člověk může vidět podle znění, že to nemusí nutně dokazovat, že MSS, z něhož citoval, obsahoval slova "v 

mém jménu", že jde spíše o tradiční stylizaci, zvláště když stejná práce cituje verš ve dvou různých formách. 

Druhá forma se slovy "v mém jménu" se objevuje čtyřikrát v Peri theophaneias a čtyřikrát v Komentáři k 

Žalmům, z nichž oba obsahují i odkazy užívající první formu. (Druhá podoba se také vyskytuje dvakrát v 

jeho Komentáři k Izaiášovi a jednou v Ecclesiastiké Theologia a v Chvála Konstantinova.) 

Kromě těchto dvou forem existují i případy, kdy cituje verš v tradiční podobě, včetně pasáže v dříve zmí-

něném Peri theophaneias. 

Přiblížil se k nim, mluvil s nimi a řekl: "Všecka moc na nebi i na zemi je dána mně od mého Otce. Jděte a čiňte 

učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali 

vše, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi vždy až do konce světa." [...] Přikázal svým učedníkům – nikoliv 

z dávných dob – ale teď, aby udělali okruh a činili učedníky ze všech národů. A On nutně přidal tajemství oči-

sty.87 

Eusebios také cituje ten verš v tradiční podobě v Ecclesiastiké Theologia, v dopise do Kaisareie a dvakrát 

v Contra Marcellum. Takže ve svých spisech Eusebios citoval verš ve třech různých formách (se všemi 

třemi, které se objevují v Peri theophaneias). Jeho citace proto nemohou být důkazem toho, že "původní 

text" podával jeden či druhý způsob. Ty, které napsal v druhé části svého života, při a po koncilu v Nikáji, 

                                                           
85 Eusebius of Caesarea, “Demonstratio Evangelica,” Kniha I, kapitola 3, Early Church Fathers, (překlady z angl.) 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_de_03_book1.htm (zpřístupněno 4. května 2006) 
86 Eusebius of Caesarea, “Demonstratio Evangelica,” Kniha III, kapitola 7, Early Church Fathers, 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_de_05_book3.htm  (zpřístupněno 3. května 2006) 
87 Eusebius of Caesarea, “Theophania,” Kniha IV, paragraf 8, Early Church Fathers, 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_theophania_05book4.htm (zpřístupněno 3. května 2006) 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_de_03_book1.htm
http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_de_05_book3.htm
http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/eusebius_theophania_05book4.htm
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se někdy říká, že byly napsány pod tlakem kvůli koncilu, ale pro tento závěr neexistují žádné důkazy nebo 

základy a je to jen domněnka. Mělo by se také poznamenat, že existují i další rané církevní spisy, které citují 

Matouše 28:19 a používají slova nalezená v tradičním provedení. 

List od Dionýsia Alexandrijského Sixtovi (257-8 n.l), římskému hlavnímu biskupovi, zahrnuje následující: 

Protože jste tak psal, vyhlášení zbožného zákonodárství, které jsme neustále četli a nyní si pamatujeme – totiž 

že postačí jen položit ruce na ty, kdo budou činit vyznání při křtu, ať v klamu nebo v pravdě, Všemohoucího 

Boha a Krista a Ducha svatého; ale ty, nad nimiž nebylo vzýváno jméno Otce nebo Syna nebo Ducha svatého, 

musíme pokřtít, ale ne znovu pokřít. Toto je jisté a pevné učení a tradice, které začal náš Pán po svém vzkříšení 

z mrtvých, když dal svým apoštolům příkaz: Jděte, čiňte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Ot-

ce a Syna a svatého Ducha. Toto pak bylo zachováváno a naplňováno jeho nástupci, požehnanými apoštoly a 

všemi biskupy před námi, kteří zemřeli ve svaté církvi a sdíleli ve svém životě; a to vydrželo až k nám, protože 

je pevnější než celý svět. Neboť, řekl, že nebesa a země pominou, ale moje slova nepominou.88 

Řehoř Divotvůrce (205-265 n.l.) v A Sectional Confession of Faith, XIII napsal, "... Pán posílá své učedníky, 

aby křtili ve jménu Otce a Syna a Svatého Ducha …"89
 

Cyprián (200-258 n.l.) v The Seventh Council of Carthage Under Cyprian citoval slova "osmdesáti sedmi 

biskupů o křtu heretiků." Tři z nich, jmenovitě Lucius z Castra Galbae, Euchratius z Thenae, a Vincentius 

z Thibaris, všichni citovali Matouše 28:19 slovy, "Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce, 

Syna a Svatého Ducha."90
 

Tertullián, c. 200 n.l., napsal v On Baptism, "Protože byl uložen zákon pro křtění a předepsaná formule: 

‘Jděte’, říká: ‘Učte národy a křtěte je do jména Otce, Syna i Ducha svatého.’"91
 Tertullián také napsal v 

Against Praxeas, kapitola 26, "Po svém vzkříšení ...  jim přikázal, aby křtili v Otce a Syna a svatého Du-

cha."92
 

Hippolytus (170-236 n.l.) napsal v Against the Heresy of One Noetus, "... dal tuto náplň učedníkům poté, co 

vstal z mrtvých, Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha."93
 

Tacián Syrský napsal v Diatesseron (170 n.l.), "Tehdy jim řekl Ježíš: ‘Byla mi dána veškerá moc na nebi i 

na zemi; a jak mě poslal můj Otec, tak i já vás posílám. Jděte nyní do celého světa a kažte mé evangelium 

všemu stvoření; a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha; a učte je, aby 

zachovávali vše, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do konce světa.’"94
 

                                                           
88 Dionysius of Alexandria, “First Letter to Xystus, Chief Bishop of Rome,” Nově objevené dopisy papežům Štěpánovi 

a Sixtovi, Early Church Fathers, 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/dionysius_alexandria_letters.htm (zpřístupněno 3. května 2006) 
89 Gregory Thaumaturgus, “A Sectional Confession of Faith,” XIII, Ante-Nicene Fathers, Vol. VI, 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-06/anf06-14.htm (zpřístupněno 25. února 2005) 
90 Cyprian, “The Seventh Council of Carthage Under Cyprian,” Ante-Nicene Fathers, Vol. V, 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-05/anf05-124.htm (zpřístupněno 25. února 2005) 
91 Tertullian, “On Baptism,” Chapter XIII, Ante-Nicene Fathers, Vol. III, 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-49.htm (zpřístupněno 25. února 2005) 
92 Tertullian, “Against Praxeas,” Chapter XXVI, Ante-Nicene Fathers, Vol. III, 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-43.htm#P10374_2906966  (zpřístupněno 3. května 2006) 
93 Hippolytus, “Against the Heresy of One Noetus,” Paragraph 14, Ante-Nicene Fathers, Vol. V, 

http://www.ccel.org/fathers2/ANF-05/anf05-18.htm#P3712_1172813  
94 Tatian the Syrian, Diatesseron 55, citováno o “Trinitarian Baptism,” Catholic Answers, 

http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp (zpřístupněno 3. května 2006) 

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/dionysius_alexandria_letters.htm
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-06/anf06-14.htm
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-05/anf05-124.htm
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-49.htm
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-43.htm#P10374_2906966
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-05/anf05-18.htm#P3712_1172813
http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp
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A ovšem, Didache, jeden z nejranějších křesťanských dokumentů po Novém zákoně, který někteří učenci 

datují již do roku 70 n.l., zahrnuje slova: "Podle výše uvedených pokynů křtěte ve jménu Otce a Syna a 

svatého Ducha, v živé [tekoucí] vodě ... "95
 Připustíme-li, že tento dokument ukazuje počátky užívání této 

fráze jako formule ("... třikrát nalijte vodu na hlavu ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha") a neexistuje 

pochybnost, že se tak dělo. Nehledě na nesprávné použití slov, pisatel Didache znal tradiční znění Matouše 

28:19. 

Zatímco mnozí z těchto raných pisatelů jsou citováni, aby "dokázali" z Matouše 28:19 Trojici (což tento 

verš nečiní), nicméně dokazuje, že znali text, o němuž Conybeare navrhl, že je pozdějším dodatkem, a který 

se objevuje v každém rukopisu. Skutečnost, že Eusebios cituje verš třemi různými způsoby, zpochybňuje 

to, že citoval starší rukopis, který již neexistuje. Je pravděpodobnější, že prostě parafrázuje a používá různá 

znění. G. R. Beasley-Murray napsal, 

Skutečnou obtíží je zjistit, zda máme právo mluvit o "eusebiovském výkladu". E. Riggenbach v dlouhé odpově-

di na článek od Conybeare ukázal, že Eusebios využil značnou svobodu při citování matoušovského textu, jak 

dokazuje skutečnost, že text se objevuje v různých podobách, dokonce i v jednom a témž díle; po Nikáji Euse-

bios cituje pověření delší i kratší formou; zatímco (podle Riggenbachova pohledu) v dopise napsaném Eusebiem 

v roce 325, během koncilu v Nikáji, způsob, jakým cituje obvyklou formu textu, naznačuje, že s ním byl obezná-

men už dlouho. Tento výklad skutečností získal širokou podporu.96 

Citace obvyklé formy v dopise uvedeném výše je následující: 

Věříme v bytí a ustavičnou existenci každého z nich; že Otec je v pravdě Otcem; Syn v pravdě Synem; Svatý 

Duch v pravdě svatým Duchem; jako náš Pán, když vysílá své učedníky, aby hlásali evangelium, řekl: "Jděte 

a učte všechny národy a křtěte je ve jméno Otce a Syna a svatého Ducha." Jednoznačně potvrzujeme, že se 

držíme této víry, že jsme se ji vždy drželi, a že k ní lneme dokonce až k smrti a odsuzujeme každé bezbožné 

kacířství. Svědčíme, jak před Všemohoucím Bohem, tak před naším Pánem Ježíšem Kristem, že jsme tak smýš-

leli ze srdce a z duše, od doby, kdy jsme se poznali; a máme prostředky ukazující a vskutku pro vás přesvědčují-

cí, že jsme v minulosti tak vždy věřili a kázali.97 

Beasley-Murray pokračuje: 

Lindblom ... znovu prozkoumal citace Mt. 28.19 v Eusebiovi a v každém případě vyšetřoval kontext. Přišel ke 

dvěma závěrům: zaprvé, že Eusebios čerpá z různých pasáží v Novém zákoně, když cituje misionářské poslání, 

spojuje s Mt. 28.19 body z Mt. 10.8; 24.14; Jn. 20.22 a že jeho ‘v mém jménu’ je zásluhou příkladu Lk. 24.47 

spolu s Mk. 16.17; za druhé, forma citace je vytvořena tak, aby vyhovovala účelu, který je vnímán v okamžiku 

psaní; celý text je použitý, když je Eusebios znepokojen některým aspektem učení o křtu nebo Trojici, tím kratší 

se používá, čím víc se zájem zaměřuje na misii k národům. Správné ocenění těchto argumentů vyžaduje sledovat 

Lindblomovo předložení důkazů, ale zdá se mi to přijatelnější než předkládané alternativní návrhy. Velká větši-

na kritiků a komentátorů se cítila neschopná opustit neporušené svědectví textů a verzí pro velmi nejisté svěde-

ctví Eusebia; Lagrange totiž charakterizoval lpění na ‘Conybeareovu rozmaru’, jak ho popsal, jako ‘skutečné 

vzdorování textové kritice’. O námitce k pravosti Mt. 28.19 na základě dobrých zásad textové kritiky proto 

může sotva být řečeno, že je udržitelná.98 

                                                           
95 Didache 7:1, citováno na "Trinitarian Baptism," Catholic Answers, 

http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp (zpřístupněno 3. května 2006) 
96 Baptism in the New Testament, str. 81-82 
97 Eusebius, "Letter to the Church at Caesarea," Patristics in English (P.I.E.) Project, 

http://www.seanmultimedia.com/Pie_Eusebius_Letters_Fragmented.html  
98 Baptism in the New Testament, str. 82 

http://www.catholic.com/library/Trinitarian_Baptism.asp
http://www.seanmultimedia.com/Pie_Eusebius_Letters_Fragmented.html
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Tak svědectví Eusebiovo je v nejlepším případě neprůkazné a prakticky neexistující ve srovnání s důkazy 

samotných rukopisů. Faktorem, který je považován za nejpřesvědčivější argument proti platnosti Matouše 

28:19, je však to, že se zdá být v rozporu s ostatními částmi Písma. Nikde ve zbytku Nového zákona není 

křest vykonáván ve jménu Otce, Syna a svatého ducha99. Křest vždy probíhal ve jménu Ježíše Krista. 

Také bibličtí učenci uznávají, že doktrína o Trojici nebyla plně rozvinutá, dokud neuplynulo nějakých tři 

sta let po Kristu, a tak odkaz na ni z Kristových slov by byl anachronismus a jasné znamení, že to bylo poz-

dější falešné přidání do textu. Ale skutečností je, že tento verš nezmiňuje Trojici. Odkazuje na Otce, Syna 

a svatého ducha jako na tři samostatné entity, ale nikde se neříká, že jsou si rovni, stejně věční, nebo tři oso-

by v jednom Bohu. Dokonce i učenci, kteří věří v Trojici, varují ostatní trinitáře před tím, aby tento verš po-

užívali jako "důkazový text" z tohoto důvodu. Existují ve skutečnosti jiné verše, které společně uvádějí Ot-

ce, Syna a svatého ducha, ale neidentifikují je jako členy Trojice. 

2. Korintským 13: 

13 Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi. Amen. 

1. Petrův 1: 

2 Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Kri-

sta: Milost vám a pokoj rozmnožen buď. 

1. Korintským 12: 

3 Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, 

jediné v Duchu svatém. 

4 Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch, 

5 A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán, 

6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž jest Bůh, kterýž působí všecko ve všech. 

Nyní, zatímco Matouš 28:19 "nedokazuje" Trojici, stále ještě se zdá, že je v rozporu se zbytkem Nového 

zákona, protože je považován za "formuli" pro křest, a proto je v rozporu s "formulí" křtu ve jméno Ježíše 

Krista, jak je vidět všude ve zbytku Nového zákona. Ale byla tato slova zamýšlena jako formule? C. A. 

Scott ve svém článku o křtu v Hastings’ Dictionary of the Bible uvádí dvě nejobvyklejší vysvětlení vníma-

ného rozporu. 

Musí se připustit, že formule s trojím jménem ... se nezdá, že by byla používána prvotní církví, která, pokud 

máme informace, křtila "ve" jméno nebo "do Ježíšova jména" (nebo "Ježíše Krista" nebo "Pána Ježíše": Skutky 

2:38; 8:16; 10:48; 19:5; srv.1 Ko 1:13, 15), bez odkazu na Otce nebo Ducha. Obtíži, jež se objevuje, může být 

vyhověno předpokladem, že křest ve jménu Ježíše byl ekvivalentní křtu ve jménu Trojice, nebo (b) kratší věta 

nepředstavuje formuli používanou křtitelem (která mohla být úplnější), ale vyznání učiněné pokřtěným, a zá-

kladní skutečnost, že se stal křesťanem – jedním z Kristových uznávaných stoupenců. Je však lepší odvodit 

autoritu Krista pro praxi [křtu] z okamžitého a univerzálního osvojení apoštoly a církví v počátečním stadiu, o 

čemž svědčí úvodní kapitoly Skutků; a z významu, který je spojen s obřadem v epištolách, a zvláště v těch od 

sv. Pavla.100 

Tak skutečnost, že učedníci prováděli křest ve jménu Ježíše Krista, automaticky nedokazuje, že příkaz v Ma-

toušovi 28:19 byl falešným dodatkem, a ne Ježíšovými slovy. Nicméně, existuje třetí, velmi prosté vysvětle-

ní zřejmé obtíže, jak je popsal Beasley-Murray. 

                                                           
99 Někteří kritici tvrdí, že "Otec", "Syn" a "svatý duch" nejsou jména, ale tituly. V předchozí kapitole jsme však viděli, 

že "ve jménu" znamená "s ohledem na", a proto nevyžaduje doslovné jméno. 
100 Hastings Dictionary of the Bible, s.v. "Baptism." 
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Nejprve musíme rozhodnout, zda Mt. 28.19 odráží křestní formuli v běžném použití v církvi, nebo zda je zamýš-

leno popsat charakter křesťanského křtu. Několik vynikajících exegetů podpořilo druhou alternativu. Schnie-

wind se domníval, že křestní formule je zde jen málo zamýšlena jako v evangelických tradicích Blahoslavenství, 

Pánovy modlitby a Poslední večeře. F.C. Grant nedávno vysvětlil podobný názor: křestní prohlášení spojuje 

zděděnou židovskou víru učedníků v Boha ("jméno Otce"), jejich novou víru v Syna (tj. Syna člověka) a jejich 

zkušenost se svatým duchem, závdavek Nového věku.101 

Takže problémy, které zřejmě vyžadují opuštění všech známých rukopisů ve prospěch volně parafrázova-

ných odkazů v Eusebiovi, zmizí, když si uvědomíme, že Matouš 28:19 nebyl zamýšlen být formulí, ale jen 

popisem toho, v co by noví učedníci měli být pokřtěni. Židé věděli o Otci a byli si vědomi působení svatého 

ducha, ale ztotožnění Ježíše jako Božího Syna bylo nyní pro jejich křest rozhodující. Pohané na druhou stra-

nu mohli nebo nemuseli znát Boha jako Otce nebo jeho svatého ducha působícího ve světě a museli by být 

uvedeni do tohoto poznání, jakož i do poznání Krista. To by byl rozumný popis pověření kázat a učit "vše-

chny národy". Všichni tři, Bůh, Ježíš a svatý duch (který je také nazýván Kristovým duchem) jsou nápomoc-

ní v celém plánu spasení. Proto být pokřtěn jako odpověď na evangelium může být jistě popsáno jako být 

pokřtěn "ve jménu Otce, Syna a svatého ducha", protože v tomto verši neexistuje žádná odvolávka na trojiční 

pojetí rovnosti, současného trvání nebo trojjedinosti osob. Slova velkého pověření byla ve skutečnosti v poz-

dějších letech změněna na trojiční křestní formuli, ale nic nenaznačuje, že se jednalo o původní význam ne-

bo záměr fráze. 

Když člověk uvažuje o tomto verši tímto způsobem, neexistuje žádný rozpor. V kombinaci s důkazy něko-

lika církevních otců (včetně Eusebia v některých případech) a s důkazem KAŽDÉHO dochovaného manu-

skriptu nám to dovoluje jasně chápat příkaz našeho Pána: "Jděte tedy a učte všechny národy a křtěte je ve 

jméno Otce a Syna a Svatého Ducha." 

Marek 16:16 

Další verš, který vyjadřuje Pánův příkaz, je uprostřed celé části Písma, jejíž platnost byla zpochybněna. 

Zatímco žádné texty nepodporují vynechání slov v Matoušovi 28:19, řada rukopisů ve skutečnosti vynechá-

vá Marka 16:9-20. Jednoduše skončí (i když náhle) veršem 8. Mezi tyto rukopisy patří mimo jiné Codex Si-

naiticus a Codex Vaticanus, dva nejstarší dochované řecké rukopisy. Verše 9-20 jsou rovněž vynechány ve 

starém latinském kodexu Bobiensis, v sinajském syrském rukopisu, asi ve stu arménských rukopisů a ve 

dvou nejstarších gruzínských rukopisech (napsaných 897 n.l. a 913 n.l.).102
 

Existují některé rukopisy, jež obsahují pasáž po verši 8, po němž následují tradičně přijímané verše 9-20. 

Patří mezi ně čtyři řecké unciální rukopisy ze sedmého, osmého a devátého století, stejně jako starý latinský 

k, okraj harelean syrského, několik sahidských a bohairských (koptských) rukopisů a nemálo etiopských 

rukopisů.103
 Přidaná pasáž je následující: 

Ale oni krátce oznámili Petrovi a všem s ním vše, co jim bylo řečeno. A po tom Ježíš sám vyslal jejich prostřed-

nictvím, od východu na západ, posvátné a nepomíjející prohlášení věčné spásy.104 

Existuje jeden rukopis (Codex Washingtonianus), který má po verši 14 vsunutou následující pasáž: 

                                                           
101 Baptism in the New Testament, str. 83 
102 Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1971), 

str. 122-126. 
103 Ibid. 
104 The Westminster Study Edition of the Holy Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1948). 
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Omluvili se a říkali: "Tento věk bezpráví a nedůvěry je pod satanem, který nedovoluje, aby Boží pravda a moc 

zvítězily nad nečistými věcmi duchů [nebo nedovoluje to, co spočívá pod nečistými duchy, aby pochopili Boží 

pravdu a moc]. Proto nyní odhalte svou spravedlnost – tak mluvili s Kristem. Kristus jim odpověděl: ‘Období 

let Satanovy moci bylo naplněno, ale blíží se jiné hrozné věci. A pro ty, kteříž zhřešili, byl jsem vydán k smrti, 

aby se mohli obrátit k pravdě a již nehřešili, aby mohli zdědit duchovní a neporušitelnou slávu spravedlivosti, 

která je v nebi.’"105 

Většina učenců souhlasí, že tyto dva kratší dodatky jsou falešné. Pokud jde o delší zakončení (verše 9-20), 

objevuje se v drtivé většině řeckých rukopisů 106. Stále ještě většina textových kritiků (včetně učenců jako 

Bruce Metzger a A. T. Robinson) to považuje za pozdější dodatek a poznámky k této skutečnosti jsou často 

zahrnuty dokonce i v moderních verzích Bible. Někteří učenci, kteří považují tuto sekci za pozdější (např 

John D. Grassmick107) věří, že to nicméně představuje inspirované učení Ježíše. Na druhou stranu, řada 

učenců přímo brání pravdivost pasáže, včetně Scrivenera108, Burgona109, McGarveye110, a Lenskiho111. 

Dokonce i když ty verše byly přidány, byly přidány velmi brzy a byly široce přijímány jako nedílná součást 

evangelia. Justin Mučedník ve své První apologii napsal, že apoštolové "... vycházející z Jeruzaléma, kázali 

všude". Řecká slova "vycházející", "kázali" a "všude" jsou totožná s řeckými slovy v Markovi 16:20 (ačkoli 

v jiném pořadí), a jsou velmi pravděpodobné narážkou na tento verš. Irenej má přímou citaci z Marka 16:19 

v Proti kacířství (asi 185 př.n.l.) a Tatian Asyrský zahrnul koncové verše Marka do svého díla Diatesseron 

(asi 175 n.l.). 

Některé komentáře zmiňují spisy Klementa Alexandrijského a Origena jako důkaz, že dlouhé zakončení ne-

bylo v rukopisech, které oni měli. Ovšem skutečnost, že se o tom nezmínili, nedokazuje, že je pro ně nezná-

mé. Jeroným je také zahrnut mezi svědky proti dlouhému konci, ačkoli to zahrnul, když vytvářel evangelia 

ve své Vulgátě, v r. 383/384. 

Primární zdroj pochybností je založen na spisech Eusebia, který prohlásil, že verše byly vynechány téměř 

ve všech kopiích Marka, o kterých věděl. Ale v Ad Marinum představil dvě možnosti, kterými lze sladit 

Marka 16 s Matoušem 28, a jednu z nich, ve které byl jeho komentář, že posledních 12 veršů Marka postrá-

dají "nejpřesnější kopie" a "téměř všechny řecké kopie."112
 To znamená, že si byl vědom toho, že existují 

některé kopie, které tyto verše obsahují. 

Ačkoli chyběly v některých rukopisech, byly zahrnuty do velké většiny a velmi brzy v křesťanské éře, jak 

dosvědčeno narážkami na ně od církevních otců. J. R. Dummelow píše ve svém komentáři: 

Na druhou stranu tato část není náhodným ani neoprávněným dodatkem k evangeliu. Od druhého století, téměř 

ve všech rukopisech, verzích a jiných autoritách, tvoří nedílnou součást evangelia a lze prokázat, že existovala, 

ne-li v apoštolské, přinejmenším v poapoštolské době. Některé důkazy proti tomu existují (ačkoli o velmi málu 

lze dokázat, že jsou nezávislé na Eusebiovi, církevním historikovi, 265-340 nl), ale rozhodně nestačí na to, aby 

                                                           
105 Metzger, A Textual Commentary, str. 122-126. 
106 Ibid. 
107 John D Grassmick, “Mark,” The Bible Knowledge Commentary, John Walvoord & Roy Zuck, Eds. (Wheaton, IL: 

Victor, 1983). 
108 F. H. A. Scrivener, A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (Cambridge: Deighton, Bell & Co., 

1883). 
109 J. W. Burgon, The Last Twelve Verses of Mark (Ann Arbor: Sovereign Grace, 1959) 
110 McGarvey, Commentary on Matthew & Mark (Des Moines: Eugene Smith, n.d.) 
111 R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Mark’s Gospel (Minneapolis: Augsburg, 1961). 
112 Eusebius, Quaestiones Ad Marinum, 1, citováno v Timothy W. Dunkin, "Why Mark 16:19 Belongs In the Bible," 

Study To Answer.Net, http://www.studytoanswer.net/bibleversions/markend.html (zpřístupněno 5. února 2005) 

http://www.studytoanswer.net/bibleversions/markend.html
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ospravedlňovaly její odmítnutí; není to tak, že vnitřní důkazy jasně předvádějí, že nemohla pocházet z rukou 

svatého Marka.113 

Pokud byly přidány verše 9-20, Markův původní spis končil veršem 8: "A rychle vyšly a utíkaly od hrobu; 

neboť se chvěly a byly ohromeny; ani nic neřekly žádnému člověku; protože byli polekány." Existuje něko-

lik teorií o tom, jak se takové náhlé zakončení přihodilo. Jednou z nich je, že to Marek zamýšlel tak ukončit. 

(Někteří tvrdí, že věta v řečtině by nekončila slovem gar jako v 8. verši, ale to se vyskytuje v jiných řec-

kých sestavách, včetně Septuaginty v Genesis 45:3.) Další možnost spočívá v tom, že pisatel nebo opisovač 

byl přerušen, možná smrtí, než to dokončil. Ještě jiná naznačuje, že původně byl delší, ale konec byl ztracen. 

Někteří teologové dokonce navrhli, že původní konec byl úmyslně zničen, protože údajně byl v rozporu s 

Matoušem nebo Lukášem. 

Co se týče původu delšího konce, existují také mnohé teorie. Jednou z nich je ta, že zatímco Marek 16 pů-

vodně skončil veršem 8 (ať už úmyslně nebo kvůli přerušení), někdo později přidal verše 9-20, protože ko-

nec je příliš náhlý. Další teorie naznačuje, že současný dlouhý konec byl napsán, aby nahradil ztracený pů-

vodní konec. Někteří dokonce navrhli, že to napsal sám Marek, po ztrátě původního konce. 

Ať to bylo jakkoliv, je třeba vzít v úvahu dvě otázky: Byla ta pasáž napsána Markem? A představuje to přes-

ný popis událostí a slov Ježíše Krista? Žádný přesvědčivý externí důkaz nepodporuje jeho vynechání, přesto 

mnozí učenci to považují za napsané někým jiným než Markem. Základem tohoto závěru je svědectví vnitř-

ních důkazů. O stylu a slovní zásobě se říká, že se liší od zbytku evangelia. V delším zakončení existuje 17 

slov, které se v Markovi nikde jinde neobjevují. Přechod od verše 8 k verši 9 je považován za nemotorný a 

nepřirozený. Předmětem verše 8 jsou ženy, ale předmět verše 9 je zájmeno zjevně odkazující na Ježíše. 

Marie je také představena, jako by nebyla zmíněna ve verši 1. Učenci jako Bruce Terry114
 a T. Holland115

 se 

však těmito otázkami podrobně zabývali. Následuje přehled jejich analýzy. 

Pokud jde o změnu subjektu z verše 8 na verš 9, použití zájmena vztahujícího se k Ježíši není tak neobvyklé, 

když zvážíte, jak jsou zájmena použita v celé kapitole 16. První verš začíná zmínkou o ženách. Pak ve ver-

ších 2-5 odkazují na třetí osobu zájmena v množném čísle ("ony" a "nám"). Tento vzorec pokračuje, dokud 

anděl nepromluví ve verších 6 a 7. "On [anděl] pak řekl jim [opět odkazuje na ženy]: Nebojte se. Ježíše 

hledáte Nazaretského, toho ukřižovaného. [On] Vstalť jest, neníť ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili. 

Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam jej uzříte, jakž [on]pověděl 

vám." Všimněte si, že v těchto dvou verších je ne méně než sedm zájmen v jednotném čísle odkazujících 

na Ježíše. Pak verš 8 znovu používá zájmena v množném čísle, odkazující na ženy, přestože subjektem bez-

prostředně předcházejících veršů byl Ježíš. "A vyšedše … přišel na ně strach a hrůza. A aniž komu co řekly, 

nebo se bály." Když pak přijdeme k 9. verši, opět máme mužské zájmeno v jednotném čísle ("on"), které se 

týká Ježíše. Verš 10 má ženské zájmeno v jednotném čísle ("ona"), odkazuje se na Marii a také identifikuje 

"ty, kteří byli s ním". Verše 11-13 mají směs zájmen, ale z toku kontextu je zřejmé, kdo je tím, ke komu se 

vztahují. "On" a "ho" se vztahují na Ježíše, "ona" a "jí" se odvolávají na Marii, "oni" a "jim" se odkazují na 

učedníky. Teprve až "Pán" ve verši 19 je odkaz na Ježíše něčím jiným, ne zájmenem. 

Zdá se, že Marek má tendenci používat zájmena tímto způsobem. Existuje ve skutečnosti pět dalších míst v 

Markově evangeliu, kde začíná nová část a Ježíš je označován pouze jako "on", aniž by byl zmíněn v před-

                                                           
113 J. R. Dummelow, ed. A Commentary on the Holy Bible (New York: MacMillan, 1927) str. 732-33. 
114 Bruce Terry, "Another Look at the Ending of Mark," Firm Foundation 93 (Sept. 14), 1976. 
115 Thomas Holland, Crowned With Glory: The Bible From Ancient Text to Authorized Version (Writers Club Press, 

2000) str. 231-234 
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chozím verši, zatímco subjekt předchozího verše (někdo jiný, ne Ježíš) se pak v nové části neuvádí. Tato 

konkrétní kombinace podmínek se nachází v Markovi 2:13; 6:45; 7:31; 8:1 ("on" je v řečtině, ačkoli KJV 

podává Ježíš, a ne kurzívou); a 14:3. 

Další námitka spočívá v tom, že verš 9 odkazuje na "Máří Magdalénu, z níž vypudil sedm ďáblů", jako kdy-

by nebyla nikdy předtím představena, ačkoli právě byla zmíněna ve verši 1. Nicméně Marek také "předsta-

vuje" Judu jako "jednoho z dvanácti" (jako kdyby nebyl zmíněn dříve) ve dvou různých verších v kapitole 

14, konkrétně 10 a 43. Není neobvyklé přidávat popisné fráze po jménu, nikoliv pouze pro úvod, ale jako 

druh vzpomínky poskytující další informaci. To je také vidět jinde v Markovi. To je vidět v 3:16, 17, kde 

se říká, že Šimon byl přezván na Petra (což se vlastně stalo, když se Ježíš s ním poprvé setkal podle Jana 

1:42), a Jakub a Jan byli přezváni na Boanerges, "synové hromu" i když byli zmíněni dříve. A v 7:26, žena 

právě zmíněná ve verši 25 je pak identifikována jako Řekyně, Syroféničanka podle národa. 

Dalším důvodem, proč je přechod od verše 8 k verši 9 považován za nemotorný, je, že použití anastas de 

("vstav") a pozice slova proton ("první") ve verši 9 nejsou vhodné pro pokračování předchozího, ale jsou 

vhodnější pro začátek obsažného vyprávění. Tento problém začíná předpokladem, že verše 9 a následující 

jsou zamýšleny tak, aby byly pokračováním, když ve skutečnosti nejsou. Jak již bylo dříve uvedeno, sku-

tečnost, že předchozí verš končí gar, není známkou chybějící pasáže poté, ale může být ve skutečnosti kon-

cem úseku. Verše 1-8 zaznamenávají ženy nacházející prázdnou hrobku, zatímco 9 a následující vyprávějí 

o výskytech vzkříšení. Jsou to dva samostatné, ale důležité aspekty svědectví o Ježíšově vzkříšení. Ani jeden 

bez druhého není úplný. Začátek oddílu s příčestím ("vstav") je poněkud vzácný, ale existuje jedno jiné mí-

sto v Markovi, jmenovitě 14:66. 

Možná největší problém, který mají učenci s posledními 12 verši, je problém Markova slovníku. Obsahují 

šestnáct slov, která se v Markovi nikde jinde nepoužívají, z nichž tři jsou v této části používána více než 

jednou. Také neobsahují některé z Markových nejčastěji používaných slov, eutheos a euthus (obě znamenají 

"ihned") a palin ("znovu"). 

Je třeba poznamenat, že osm z těch šestnácti unikátních slov má jiné formy stejného kořenového slova jinde 

v Markovi. Také tři z jedinečných slov jsou slova, která se v celém Novém zákoně nacházejí pouze v zázna-

mu po vzkříšení (v evangeliích a ve Skutcích), takže není neobvyklé je nalézt pouze v poslední části Marka. 

Ještě, zatímco pouhá přítomnost jedinečných slov nemusí být důvodem k zpochybnění autorství pasáže, vel-

ký počet takových slov by mohl být známkou stylu psaní někoho jiného. Nicméně, když se podíváte na 

jinou pasáž podobné délky (12 veršů), jmenovitě Marek 15:40-16:4, nenajdete jen šestnáct, ale mezi dvaceti 

a dvaceti dvěma slovy (v závislosti na odchylkách v textu), které se nikde jinde v Markově evangeliu nena-

cházejí. 

Kromě slov existují fráze, které jsou specifické pro posledních dvanáct veršů Marka, které by údajně nazna-

čovaly jiný styl, ale ty jsou poměrně drobné a snadno je vyřešili výše zmínění autoři. Bruce Terry podává 

dobré shrnutí předmětu. 

Na závěr vidíme, že všechny námitky vůči Markovu autorství této části článku založené na stylu spadají do jed-

né ze dvou tříd: (1) buď se daná stylistická vlastnost nachází jinde v Markovi, nebo (2) existuje rozumné vysvět-

lení jejího výskytu zde. Zdaleka největší počet námitek spadá do první kategorie. To znamená, že není správné 

uvádět, že tento dlouhý konec není v Markově stylu. 

Je možné, že někdo může namítnout, že to není tak, že tyto stylistické rysy se nenacházejí nikde jinde v Markovi, 

ale že jsou v Markovi vzácné, jím zřídka použité. Je tedy kumulativním faktorem využití tolika vzácných stylis-
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tických rysů na jednom místě, které dělá tuto sekci nemarkovskou. Tato námitka je trefná a musí být vzata v 

úvahu. 

S nedávným objevem konceptu vrcholu (concept of peak) však toto časté používání vzácných rysů v důležité 

části příběhu je přesně to, co by se mělo očekávat. Vrchol je oblastí gramatické turbulence. Málo používané ry-

sy se stávají prominentními ve vrcholových úsecích a často používané rysy jsou opuštěny. Nástroje pozadí se 

stávají popředím a naopak. V jazycích po celém světě se ukázalo, že vrchol se objevuje v oblastech nejvyššího 

bodu a rozuzlení, a někdy i podněcující událost, v příbězích vyprávěných dobrými vypravěči. Je-li ukřižování 

nejvyšším bodem, vzkříšení je rozuzlením. Člověk by očekával, že to bude v oblasti vrcholu, kdy se užívání 

očekávaných stylistických rysů opouští ve prospěch méně často používaných. Přesně to se vyskytuje v posled-

ních pěti kapitolách Marka, zvýšené používání slov použitých pouze jednou. Spíše než odhalení, že Marek není 

autorem těchto posledních dvanácti veršů, tento odlišný kumulativní styl může ukázat, že je dobrým vypravě-

čem.116 

Tak porovnání vnitřních i vnějších důkazů ukazuje, že neexistuje nic přesvědčivého, co by odůvodňovalo 

vynechat Marka 16:9-20. I kdyby to bylo přidáno, důležitější otázkou však je, představuje tato část skutečné 

události, jakož i slova našeho Pána? Jak již bylo zmíněno, tato část Písma byla široce přijímána již od počát-

ku křesťanské éry. Nebylo by tomu tak, kdyby bylo známo, že by byla v rozporu s něčím v nesporných čá-

stech Písma. Faktem je, že v této části není nic, co by bylo v rozporu s jinými částmi Písma. Konkrétně 

přikázání křtít je v souladu s Matoušem 28:19 (pro kterého je mnohem větší textový důkaz), jakož i se 

zbytkem učení Nového zákona o křtu. S ohledem na to lze bezpečně konstatovat, že i kdyby Marek nebyl 

autorem veršů 9-20, slova ve verši 16 představují slova Pána. 

Ježíš přikázal křest 

Je pravděpodobné, že nikdy neuvidíme, aby se všichni bibličtí učenci shodli ohledně dlouhého ukončení 

Marka nebo ohledně příkazu křtít v Matoušovi 28:19. Avšak různé důkazy, které byly použity k pokusu o 

vyvrácení platnosti těchto pasáží, nejsou nesporné ani definitivní. A i když může být důvod pochybovat o 

platnosti pasáže, pokud by to bylo v rozporu s jinými jasnými pasážemi Písma, slova našeho Pána v těchto 

verších jsou v souladu se zbytkem Písma. 

Jak bylo popsáno dříve, učedníci vykonávali příkaz kázat, učit a křtít. Kázali evangelium o Božím království 

s dalšími informacemi o tom, čeho oběť Ježíše Krista dosáhla a jak získat odpuštění hříchů. Vyzývali lidi k 

pokání, stejně jako dříve Jan Křtitel a sám Ježíš. A toto pokání mělo zahrnovat viditelné znamení křtu. 

Učedníci museli následovat Pánův příkaz, který nalezáme v Matoušovi 28:19 a Markovi 16:16. 

Zatímco by bylo nerozumné, jak bylo uvedeno výše, zakládat doktríny na jednom nebo dvou "důkazních 

textech", lze vidět, že slova v Markovi 16:16 a v Matoušovi 28:19 jsou příkazy Ježíše Krista, protože sou-

hlasí s tím, co apoštolové vykonávali v poslušnosti jemu. Velké pověření zahrnuje příkazy kázat evange-

lium, činit učedníky a křtít. Všechny důkazy poukazují na skutečnost, že křest je příkazem Pána. Proto být 

pokřtěn se redukuje na jednoduchou záležitost poslušnosti. 

                                                           
116 Bruce Terry, "The Style of the Long Ending of Mark," BTerry.com, 
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8. Shrnutí a závěr 

Jan Křtitel hlásal, že Boží království je blízko, a vyzýval posluchače, aby činili pokání a dali se pokřtít. Zá-

roveň prohlašoval, že ten, který přichází za ním, je větší než on a bude křtít svatým duchem, ne jen vodou. 

Janův křest byl něco nového a odlišného od všeho v mozaickém zákoně, a proto byl farizeji odmítán. To 

nastínilo křesťanský křest a od té doby byl odstraněn. Janův křest byl nahrazen vodním křtem ve jménu 

Ježíše Krista, který učedníci vykonávali v poslušnosti příkazu Ježíše Krista. Tento nový křest byl doprová-

zen křtem svatým duchem, který činí jen Ježíš, a to je ten křest svatým duchem, který předpověděl Jan. 

O přijetí svatého ducha je v Novém zákoně řečeno mnoha různými způsoby, z nichž jen jeden je "křest 

svatým duchem". Tato konkrétní fráze se objevuje pouze šestkrát a slouží k porovnání přijetí svatého ducha 

s křtem ve vodě, zatímco ukazuje protiklad mezi vodou a duchem. Jinde se o svatém duchu říká, že naplňuje 

lidi, padá na ně, pomazává je, vylévá se na ně nebo je jimi prostě přijat. 

Existuje několik dalších obrazných použití pojmu "pokřtěn" a jsou jasně označeny jako obrazné. Nicméně, 

když je termín "pokřtěn" použit bez bližšího určení ve Skutcích a v epištolách, je zkratkou pro být pokřtěn 

ve jménu Ježíše Krista. Tento křest je v Písmu odlišen od křtu svatým duchem a je křtem ve vodě konaném 

pro ty, kteří činí pokání a věří evangeliu. Je viditelnou ukázkou toho, že věřící činil pokání a vstoupil do 

smluvního vztahu s Ježíšem, účastní se jeho smrti a vzkříšení, aby mu byly odpuštěny hříchy. 

Vnější křest ve vodě ve jménu Ježíše Krista a vnitřní křest nebo přijetí svatého ducha jsou oba důležité. 

Svatý duch je Boží moc, která nám dodává energii a regeneruje nás. Nic jiného nemůže způsobit změnu v 

nitru tak, jak to koná Boží duch. Ale veřejná ukázka víry a pokání je také důležitá, neboť jak napsal Jakub 

ve svém listu, víra bez skutků je mrtvá. Jak je dobré říci: věříte, pokud podle toho nejednáte? 

Pavel vyložil význam křtu ve svých epištolách. Jím jsme pokřtěni do Kristovy smrti a jsme s ním vyvýšeni. 

Máme nový život a jsme členy jeho těla, Církve. Ježíš zemřel za všechny lidi, a tak potvrdil novou smlouvu 

svou krví. Jedinec vstupuje do této smlouvy a přijímá výhody z toho, když ji přijme tím, že je pokřtěn. 

Konečným cílem této smlouvy je vstup do Božího království, až se Kristus vrátí, aby vládl světu. 

Pavel také podrobně psal o tom, že Mojžíšův zákon byl naplněn a odstraněn, ale křest ve vodě nebyl mezi 

těmi "stíny nastávajících věcí", křest je příkazem Pána, který máme následovat i nyní a je předpokládán jako 

správná reakce na evangelium, které má být kázáno až do konce tohoto věku. Když věříme evangeliu, jsme 

znovu zrozeni a semeno, což je slovo o Království, je do nás zasazeno, jako tomu bylo pro věřící 1. století. 

Mnoho sporů a rozepří ohledně křtu vyvstalo od té doby, ale jen v poměrně nedávné době, co byla široce 

prosazována myšlenka, že duch nahradil vodu. Církev většinou uznávala, že křest má zahrnovat vodu. 

Někteří, kteří to s obtížemi přijali, mohou navrhovat, že neexistuje žádný důvod pro viditelné fyzické obřa-

dy, pokud máme ducha, ale toto oddělení fyzického a duchovního pramení převážně z gnosticismu, nikoliv 

z hebrejského přemýšlení o Písmu. V co člověk věří, ukazuje navenek. Existují určité věci, které od nás Pán 

očekává během tohoto období od svého prvního příchodu do konce věku, kdy bude Boží království konečně 

založeno na zemi. V té době být pokřtěn znamená vstoupit do nové smlouvy pro odpuštění hříchů. 

Jako lidé potřebujeme referenční bod, který by označil bod změny od našeho starého života k novému. Bůh 

nám dal tento nádherný způsob, jak oznámit konec naší minulosti a počátek nového života v Kristu. Naše 

víra v evangelium se v tomto okamžiku setkává s Jeho vykupitelským dílem skrze Jeho Syna. Oběť Ježíše 

Krista se pak stává osobní záležitostí. 
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Ale není to jen dar. Je to Pánovo přikázání. Pokud ho nazýváme Pánem, neměli bychom jednat, jak přika-

zuje? Všechny otázky ohledně "je pro spásu nezbytný?" míjejí cíl. Výjimky, které Bůh dovoluje v případě 

nutnosti, nemění pravidlo. Redukuje se to na otázku poslušnosti. Různé textové "důkazy" snažící se ukázat, 

že Ježíšův příkaz křtít není původní, jsou k ničemu. A je prokázán jako pravdivý jednáním učedníků, jakož 

i Pavlovým vysvětlením jeho významu. Bůh jej poskytl, Ježíš jej přikázal a je pro naše dobro. Nezavírejme 

tvrdohlavě své oči vůči tomu, co je vážně jednoduchá pravda, jakmile jsou odstraněna všechna špatná učení. 

Pokud věříme evangeliu našeho Pána Ježíše a v jeho nadcházející Království, čiňme pokání a dejme se 

pokřtít, jak přikázal. 
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Dodatek: 

Výskyty slov křtít/křest 

Nový zákon poukazuje na tři křty: Janův křest, křest ve jménu Ježíše Krista a křest svatým duchem. Níže je 

uveden seznam výskytů příslušných výrazů pro bližší zkoumání. 

I. Roztříděno: 

A. Janův křest: 

1. Nazývaný jako “Janův křest” (8x) 

Matouš 21:25 „Křest Janův odkud byl?“ 

Marek 11:30 „Křest Janův…“ 

Lukáš 7:29 „byvše pokřtěni křtem Janovým.“ 

Lukáš 20:4 „Křest Janův …“ 

Skutky 1:22 „Počav od křtu Janova … 

Skutky 10:37 „… po křtu, kterýž kázal Jan.“ 

Skutky 18:25 „… znaje toliko křest Janův.“ 

Skutky 19:3 „Načež [eis] tedy pokřtěni jste? … Křtěni jsme [eis] křtem Janovým.” 

2. Nazývaný jako “křest pokání” (4x) 

Marek 1:4 „Křtil Jan … křest pokání” 

Lukáš 3:3 “káže křest pokání ” 

Skutky 13:24 “kázal Jan křest pokání” 

Skutky 19:4 “Janť zajisté křtil křtem pokání” 

3. Křtít/pokřtěn/křtění vodou; kontext jej označuje jako Janův křest (8x) 

Matouš 3:11 “Jáť křtím vás [en] vodou” 

Marek 1:8 “Já zajisté křtil jsem vás [en] vodou” 

Lukáš 3:16 “Jáť zajisté křtím vás vodou [hudore]” 

Jan 1:26 “Já křtím [en] vodou” 

Jan 1:31 “… jsem já přišel, křtě [en] vodou.” 

Jan 1:33 “mne poslal křtíti [en] vodou” 

Skutky 1:5 “Nebo Jan zajisté křtil vodou [hudore]” 

Skutky 11:16 “Jan zajisté křtil vodou [hudore] 

4. Křtít/pokřtěn/křtění/křest použito samo o sobě; kontext to určuje jako Janův křest (16x) 

Matouš 3:6 “A křtěni byli” 

Matouš 3:7 “k jeho křtu” 

Matouš 3:13 “pokřtěn byl od něho” 

Matouš 3:14 “od tebe křtěn býti” 

Matouš 3:16 “A pokřtěn jsa” 

Marek 1:5 “křtěni byli od něho všickni” 

Marek 1:9 “a pokřtěn jest” 

Lukáš 3:7 “aby se křtili od něho” 

Lukáš 3:12 “křtíti se” 

Lukáš 3:21 “se křtil všecken”; “se pokřtil i” 

Lukáš 7:30 “nebyvše pokřtěni” 

Jan 1:28 “kdež Jan křtil.” 

Jan 3:23 “ Jan také křtil”; “a křtili se.” 

Jan 10:40 “nejprvé Jan křtil” 

B. Křest ve jménu Ježíše Krista 

1. Vodní křest oprávněný Ježíšem (4x) 

Jan 3:22 “a křtil.” 

Jan 3:26 “on křtí, a všickni jdou k němu.” 
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Jan 4:1 “Ježíš více učedlníků činil a křtil než Jan.” 

Jan 4:2 “Ježíš sám nekřtil” 

2. Dlouhá forma: křtění/pokřtěn ve jménu Ježíše/Pána (7x) 

Matouš 28:19 “ křtíce je ve [eis] jméno Otce i Syna i Ducha svatého” 

Skutky 2:38 “pokřti se jeden každý z vás ve [epi] jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů” 

Skutky 8:16 “pokřtěni toliko byli ve [en] jménu Pána Ježíše” 

Skutky 10:48 “pokřtiti ve [en] jménu Páně” 

Skutky 19:5 “pokřtěni jsou ve [eis] jméno Pána Ježíše” 

Římanům 6:3 “pokřtěni jsme v [eis] Krista Ježíše” 

Galatským 3:27 “v [eis] Krista pokřtěni jste” 

3. Sloveso křtít/pokřtěn použité samo, jako krátký odkaz na výše uvedené (20x) 

Marek 16:16 “Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude” 

Skutky 2:41 “pokřtěni jsou” 

Skutky 8:12 “křtili se” 

Skutky 8:13 “pokřtěn byv” 

Skutky 8:36 “Proč nemám býti pokřtěn?” 

Skutky 8:38 “I pokřtil ho” 

Skutky 9:18 “pokřtěn jest” 

Skutky 10:47 “aby tito nebyli pokřtěni” 

Skutky 16:15 “pokřtěna byla” 

Skutky 16:33 “I pokřtěn jest” 

Skutky 18:8 “mnozí … pokřtěni byli” 

Skutky 22:16 “Vstana, pokřti se” 

Římanům 6:3 “v [eis] smrt jeho pokřtěni jsme?” 

1. Korintským 1:13 “ve [eis] jménu Pavlovu pokřtěni byli?” 

1. Korintským 1:14 “žádného z vás nekřtil” 

1. Korintským 1:15 “jsem ve jménu svém křtil” 

1. Korintským 1:16 “Křtilť jsem” “křtil” 

1. Korintským 1:17 “neposlal mne Kristus křtíti” 

1. Korintským 12:13 “Skrze [en] jednoho zajisté Ducha my všickni v [eis] jedno tělo pokřtěni” 

4. Podstatné jméno křest použito samo, jako krátký odkaz na výše uvedené (4x) 

Římanům 6:4 “Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest” 

Efezským 4:5 “jeden křest” 

Kolosským 2:12 “Pohřbeni jsouce s ním skrze křest” 

1. Petrův 3:21 “křest, i nás spaseny činí” 

C. Pokřtěn svatým duchem (6x) 

Matouš 3:11 “vás křtíti bude [en] Duchem svatým a ohněm” 

Marek 1:8 “vás křtíti bude [en] Duchem svatým” 

Lukáš 3:16 “vás křtíti bude [en] Duchem svatým a ohněm” 

Jan 1:33 “ kterýž křtí [en] Duchem svatým.” 

Skutky 1:5 “pokřtěni budete [en] Duchem svatým” 

Skutky 11:16 “pokřtěni budete [en] Duchem svatým” 

D. Jiná obrazná použití křtu 

Matouš 20:22 “křtem, jímž já se křtím, křtěni býti” 

Matouš 20:23 “křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete” 

Marek 10:38 “křtíti se křtem, kterýmž já se křtím” 

Mark 10:39 “křtem, kterýmž já se křtím, křtěni budete” 

Lukáš 12:50 “křtem mám křtěn býti” 

1. Korintským 10:2 “všickni v [eis] Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři” 
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E. Jiná použití 

1. Korintským 15:29 Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Jestližeť jistotně nevstávají mrtví z mrtvých, i proč se křtí za 

mrtvé? 

Hebreům 6:2 Křtů učení … 

II. Podle výskytu v Písmu: 

Matouš 3:6 A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.  

Matouš 3:7 Uzřev pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste 

utéci měli budoucího hněvu? 

Matouš 3:11 Jáť křtím vás [en] vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden 

obuvi nositi. Onť vás křtíti bude [en] Duchem svatým a ohněm.  

Matouš 3:13 Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl od něho. 
Matouš 3:14 Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty pak jdeš ke mně?  

Matouš 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil i hned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako 

holubici, a přicházejícího na něj.  

Matouš 20:22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, 

křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.  

Matouš 20:23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti po pravici mé a po levici 

mé, neníť mé dáti, ale těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.  

Matouš 21:25 Křest Janův odkud byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li s nebe, díť nám: Proč 

jste pak nevěřili jemu?  

Matouš 28:19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 

 

Marek 1:4 Křtil Jan na poušti, a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.  

Marek 1:5 I vycházela k němu všecka krajina Judská i Jeruzalémští, a křtěni byli od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce 

hříchy své.  

Marek 1:8 Já zajisté křtil jsem vás [en] vodou, ale onť vás křtíti bude [en] Duchem svatým.  

Marek 1:9 I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest od Jana v Jordáně.  

Marek 10:38 Ježíš pak řekl jim: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já piji, a křtíti se křtem, kterýmž já se křtím?  

Marek 10: A oni řekli jemu: Můžeme. Ježíš pak řekl jim: Kalich zajisté, kterýž já piji, píti budete, a křtem, kterýmž já se křtím, 

křtěni budete,  

Marek 11:30 Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? Odpovězte mi.  

Marek 16:16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. 

 

Lukáš 3:3 I chodil po vší okolní krajině Jordánské, káže křest pokání na odpuštění hříchů,  

Lukáš 3:7 Pravil pak zástupům vycházejícím, aby se křtili od něho: Plemeno ještěrčí, kdo vám ukázal, kterak byste utekli 

budoucího hněvu?  

Lukáš 3:12 Přišli pak i celní křtíti se, i řekli jemu: Mistře, co budeme činiti? 

Lukáš 3:16 Odpověděl Jan všechněm, řka: Jáť zajisté křtím vás vodou [hudore], ale jdeť silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden 

rozvázati řeménka u obuvi jeho. Tenť vás křtíti bude [en] Duchem svatým a ohněm.  

Lukáš 3:21 I stalo se, když se křtil všecken lid, a když se pokřtil i Ježíš, a modlil se, že otevřelo se nebe.  

Lukáš 7:29 Tedy všecken lid slyše to i publikáni, velebili Boha, byvše pokřtěni křtem Janovým. 

Lukáš 7:30 Ale farizeové a zákonníci pohrdli radou Boží sami proti sobě, nebyvše pokřtěni od něho. 

Lukáš 12:50 Ale křtem mám křtěn býti, a kterak jsem ssoužen, dokudž se nevykoná!  

Lukáš 20:4 Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? 

 

Jan 1:26 Odpověděl jim Jan, řka: Já křtím [en] vodou, ale u prostřed vás stojí, jehož vy neznáte.  

Jan 1:28 Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kdež Jan křtil.  

Jan 1:31 A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě [en] vodou.  

Jan 1:33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího 

na něm, tenť jest, kterýž křtí [en] Duchem svatým.  

Jan 3:22 Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a křtil.  

Jan 3:23 A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli, a křtili se.. 

Jan 3:26 I přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten kterýž byl s tebou za Jordánem, jemužs ty svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni 

jdou k němu. 

 Jan 4:1 A jakž poznal Pán, že slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil než Jan,  

Jan 4:2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale učedlníci jeho), 

Jan 10:40 I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprvé Jan křtil, a pozůstal tam.. 

 

Skutky 1:5 Nebo Jan zajisté křtil vodou [hudore], ale vy pokřtěni budete [en] Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.  

Skutky 1:22 Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémž zhůru vzat jest od nás, býti svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.  
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Skutky 2:38 Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete 

dar Ducha svatého. 

Skutky 2:41 Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se v ten den duší okolo tří tisíců.  

Skutky 8:12 A když uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy,  

Skutky 8:13 Tedy i ten Šimon uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se.  

Skutky 8:16 (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)  

Skutky 8:36 A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, voda. Proč nemám býti pokřtěn?  

Skutky 8:38 I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do té vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho.  

Skutky 9:18 A hned spadly s očí jeho jako lupiny, i prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest.  

Skutky 10:37 Vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:  

Skutky 10:47 Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my?  

Skutky 10:48 A rozkázal je pokřtiti ve jménu Páně. I prosili ho, aby u nich pobyl za některý den. 

Skutky 11:16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou [hudore], ale vy pokřtěni budete [en] 

Duchem svatým.  

Skutky 13:24 Před jehož příštím kázal Jan křest pokání všemu lidu Izraelskému. 

Skutky 16:15 A když pokřtěna byla i dům její, prosila, řkuci: Poněvadž jste mne soudili věrnou Pánu býti, vejdouce, v domě mém 

pobuďte. I přinutila nás. 

Skutky 16:33 A pojav je v tu hodinu v noci, umyl jim rány. I pokřtěn jest hned on i všickni domácí jeho.  

Skutky 18:8 Krispus pak, kníže školy, uvěřil Pánu se vším domem svým, a mnozí z Korintských slyšavše, uvěřili a pokřtěni byli.  

Skutky 18:25 Ten byl počátečně naučen cestě Páně, a byv vroucího ducha, mluvil a učil pilně těm věcem, kteréž jsou Páně, znaje 

toliko křest Janův. 

Skutky 19:3 Tedy řekl jim: Načež [eis] tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. 

Skutky 19:4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista 

Ježíše. 

Skutky 19:5 Kteříž pak uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše. 

Skutky 22:16 A protož nyní co prodléváš? Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své, vzývaje jméno Páně. 

 

Římanům 6:3 Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v [eis] Krista Ježíše, v [eis] smrt jeho pokřtěni jsme? 

Římanům 6:4 Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v [eis] smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v 

novotě života chodili. 

 

 

1. Korintským 1:13 Rozdělen-liž jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? aneb zdali jste ve [eis] jménu Pavlovu pokřtěni 

byli? 

1. Korintským 1:14 Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia, 

1. Korintským 1:15 Aby někdo neřekl, že jsem ve jménu svém křtil. 

1. Korintským 1:16 Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil. 

1. Korintským 1:17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž 

Kristův. 

1. Korintským 10:2 A všickni v [eis] Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři,  

1. Korintským 12:13 Skrze [en] jednoho zajisté Ducha my všickni v [eis] jedno tělo pokřtěni jsme, buď Židé, buď Řekové, buď 

služebníci, neb svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme.  

1. Korintským 15:29 Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Jestližeť jistotně nevstávají mrtví z mrtvých, i proč se křtí za 

mrtvé. 

 

Galatským 3:27 Nebo kteřížkoli v [eis] Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli. 

 

Efezským 4:5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 

 

Kolosským 2:12 Pohřbeni jsouce s ním skrze křest, skrze nějž i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, kteráž jest mocné dílo 

Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých. 

  

Hebreům 6:2 Křtů učení, a vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného. 

 

1.  Petrův 3:21 K čemuž připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to tělesné špiny smytí, ale dobrého svědomí u Boha 

dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista. 

 




