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Biblické texty: 
1Mojžíšova 1,1-5:  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou 

tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že 

světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo 

jitro, den první. 

Skutky 19,1-7: Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; 

tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ 

odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli 

pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem Janovým.“ Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých 

hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít 

ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v 

prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct. 

Marek 1,1-11: Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já 

posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 

vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se 

pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali 

své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem 

boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; 

nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude 

křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. 

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A 

z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ 

Začátek s Duchem 

Byli jsme stvořeni, ale nepamatujeme si to. Bible se neorientuje na popsání toho, jak 
byla země stvořena, ale vede člověka k uvědomění si, že Bůh, je Stvořitelem a lidem 
přísluší ho za to chválit a děkovat. Tehdejší okolní národy (Babylónie, Egypt)  kdysi 
také popisovaly (mythus) stvoření světa. A to násilně, proti tomu izraelský Bůh tvoří 
nenásilně. Jedni uctívali boha slunce, druzí boha měsíce, Hospodin stvořil i slunce i 
měsíc a určuje jejich činnost. Je tedy nejmocnější. To je víra Izraelců.  Ve své historii se 
pak přesvědčovali, že je nejen nejmocnější, ale že mu na nich velmi záleží. K takové víře 
bychom měli dozrát i my, v současném světě technických vymožeností. Může nám 
k tomu posloužit třeba i současná virová epidemie. Upínáme se k účinnosti nově 
vyvíjených vakcín, dobře. Ale křesťan věří, že to Pán Bůh znovu tvoří a neopouští nás. 
 
Nevíme, proč jsme stvořeni, ale Bible nás vede k pochopení, že ten vše přesahující 
Stvořitel se s námi nějak propojil, stále tvoří a stále připravuje nové cesty onoho 
nepochopitelného propojení mezi ním a námi. Bůh není někde, odkud nezúčastněně 
pozoruje celé své stvoření.  



Věřím, že v životě všichni prožíváme v určitém čase pomoc od Hospodina, je naším 
zachraňujícím Bohem a je ohromné, když si to dokážeme uvědomit a také za to děkovat 
a chválit. Takový člověk o svou víru usiluje, je křesťanem. 

Dnes jsme slyšeli o křtu Janově a o křtu ve jméno Pána Ježíše, spojeného s obdarováním 
Ducha. Byli jsme pokřtěni, ale nepamatujeme si to. Někteří v dospělém věku, a tak si to 
pamatují. Všichni se snažíme utřídit si, co se s námi v životě odehrává. Je výborné, když 
nám do cesty přijde takový „Pavel“ a ptá se nás: co víte o Duchu svatém?  

A tak si i já, ne už s Pavlem, ale s Pánem Ježíšem probírám život v naší náboženské obci. 
Co víme o jeho Duchu? Jakým způsobem na nás může být patrné, že nám byl dán, 
sestoupil na nás? Při studiu nám bylo vštěpováno, že je zapotřebí lidem o Pánu Ježíši 
mluvit, vyprávět o jeho skutcích. Kéž by nás bylo k takovému úkolu asi dvanáct, tedy 
abychom rozšířili ten první apoštolský kruh. Mluvení moc dnes však „pšenka nekvete“. 
Jsme zahlceni informacemi, až už jsme skoro otupělí. Možná ne my, proto jsme tady, 
abychom slyšeli život budující zprávy. 

Ale přesto nabývám přesvědčení, že jsou i jiné způsoby zvěstování a dosvědčování, že 
alespoň občas Duch svatý je mezi námi. A není to mluvení v prorockém vytržení, ale 
naopak velmi zemitá, skutečná činnost. Jde o to zobrazovat Boha skutky, když si lidé při 
mluvení o Pánu Ježíši zacpávají uši. Pomocí, kterou poskytujeme, a chci věřit, že ještě 
vylepšíme, zobrazujeme tady v náboženské obci a v Majáku Pána Boha. 

Prosím Vás, abyste doma v rozhovoru s Pánem Bohem o přítomnost Ducha mezi námi 
prosili, aby se jeho moc projevovala. A dovolím si i konkrétně naznačit pro naši službu 
jak: modlili jsme se za Zorku, modleme se za ní i doma, modleme se za Maják a jeho 
obyvatele a pracovníky. A prosme o další možnosti rozvoje služby a pomoci. Děkujme 
za Danu a Milušku (Dalibora, Alenu Fillovou, Vlastu J., naše nejstarší sestry v Kristu, 
které nesou desítky let statečně naše proměňující se obecenství, a tak do něj postupně 
mohou přicházet noví a další: Eva D., Eva Ml., Jana Kr., Jarka, Vladimír a Odon, Oksana, 
Jirka, Magda V., Jitka Br. a stále do něj patří také Kateřina B. (Igor s dětmi). 

A tak na otázku po křtu Duchem svatým, na kterou bychom zpočátku asi odpovídali 
váhavě, nám dnešní texty sdělují, ano, i mezi námi Duch působí a jsme tedy jeho křtem 
pokřtěni. Kéž jsme toho hodni stále a neustále za něj Bohu děkujme.  
 

 

 

 

 


