
UVĚŘ A PŘIJMI DUCHA SVATÉHO 

Duch svatý je osoba. Žádná síla nebo energie. Duch svatý je plnohodnotná osoba 

trojjediného Boha (Otec, Syn a Duch) 

Příklady v biblických verších: 

2.Korintským 13:14  

Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi.  

2. Tesalonickým 3:5 

Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! 

Matouš 3:16-17 
16 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil 

Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. 17 Vtom se z nebe ozval 

hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“  

Matouš 28:19 
19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého 

Genesis 1:1-3 

1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí 

byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 3 Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. 

Stará smlouva 

Duch Boží, Duch Hospodinův – nepřebýval v lidech, ale zmocňoval lidi k vykonání 

nějakého poslání (král, kněz, prorok, soudce) 

Duch Boží/Pánův/Svatý duch/Duch svatý – stejná osoba, jiné označení 

Kdo je Duch svatý? 

Zaslíbení od Otce 

Lukáš 24:49 

Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete 

oblečeni mocí shůry. 

Skutky 1:4-5 

Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo 

zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. 5 Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni 

Duchem svatým.“ 

Efeským 1:13 
 V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili 

mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 

 



Paraklétos/Pomocník/Utěšitel/Přímluvce/Advokát/Duch pravdy 

Jan 16:13-15 

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit 

sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. 14 On mě oslaví, 

neboť vám oznámí, co přijme ode mě. 15 Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, 

že vám oznámí, co přijme ode mě. 

Jan 14:15-17 
15 „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. 16 Já pak požádám Otce a dá vám 

jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, 17 totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže 

přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. 

Záruka a pečeť 

Efeským 1:13-14 

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili 

mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14 Ten je závdavkem našeho 

dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! 

Komu je Duch svatý určen? 

Jan 7:37-39 
 V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a 

pij! 38 Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“ [a] 39 (A to 

řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, 

protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) 

Ducha svatého mohou přijmout všichni, kteří věří v Ježíše, kteří se narodili znovu. 

Duch svatý „vykoná“ znovuzrození našeho ducha, když děláme pokání a odevzdáme 

své srdce Ježíši. Když se Ježíš stane naším Pánem a Spasitelem, může duch svatý přijít 

a přebývat v nás.   

Jan 20:22 
19 Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských 

představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a 

řekl jim: „Pokoj vám.“ 20 Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli 

šťastní, že vidí Pána. 21 „Pokoj vám,“ opakoval Ježíš. „Jako mě poslal Otec, i já posílám 

vás.“ 22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.  

Ježíš vstal z mrtvých, tedy byl oslaven, věřící mohou přijmout Ducha svatého. 
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Lukáš 11:9-11 

A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám 

otevřeno. 10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude 

otevřeno. 11 Který z vás otců podá svému synu [d] hada, když tě poprosí o rybu? 12 A 

když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? 13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým 

dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří 

ho prosí?“ 

Skutky 2 – celá kapitola 

Den Letnic 

Joel 3:1-2 

Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši  

starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. 2 Ano, i na otroky a otrokyně 

vyliji svého Ducha v oněch dnech. 

Duch svatý přišel v moci a naplnil věřící, kteří pak začali žít skutečný křesťanský život.  

Potřebuji křest/naplnění Duchem svatým? 

Efeským 5:15-20 
15 Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří 

lidé. 16 Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. 17 Nežijte v nevědomosti, 

rozumějte Pánově vůli. 18 Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale 

nechávejte se naplnit Duchem. 19 Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, 

chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. 20 Vždycky 

za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

Ano, potřebuji křest Duchem svatým, protože bez něj nemohu žít křesťanský život.  

Římanům 8:9-17 

Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova 

Ducha, ten není jeho. 10 Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale 

duch žije díky spravedlnosti. 11 Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z 

mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým 

Duchem, který ve vás přebývá. 12 Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle 

těla. 13 Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete 

žít. 14 Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. 15 Nepřijali jste 

přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v 

němž voláme Abba, [b] Otče! 16 Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží 

děti. 17 A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové 

Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. 
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Římanům 8:26-27 
26 Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se 

správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. 27 Ten, který zkoumá 

srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. 

JAK MÁM PŘIJMOUT DUCHA SVATÉHO? 

Lukáš 11:9-11 

A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám 

otevřeno. 10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude 

otevřeno. 11 Který z vás otců podá svému synu [d] hada, když tě poprosí o rybu? 12 A 

když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? 13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým 

dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří 

ho prosí?“ 

Duch svatý je zaslíbení a dar od Otce, který je pro nás zdarma připravený. 

Musíme jen toužit a požádat. 

Znovuzrození, křest ve vodě a křest Duchem svatým jsou tři odlišné věci. Ačkoli 

se Duch svatý přímo podílí na novém narození našeho ducha, křest Duchem svatým je 

něco zcela jiného. 

Křest = ponoření 

Duch svatý je v našem duchu, pokud jsme Boží děti, jako Duch synovství. Díky němu 

víme, že jsme Boží děti, ačkoli tomu naše hlava nemusí rozumět.  

Připomeňme si: 

Jan 7:37-39 
 V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a 

pij! 38 Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“ [a] 39 (A 

to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, 

protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) 

Skutky apoštolů 8:5-6,12, 14-17 
5 Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. 6 Lidé svorně naslouchali Filipovým 

slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. 
12 Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se 

muži i ženy pokřtít. 
14 Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali 

Petra a Jana. 15 Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. 16 (Na nikoho z 

nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) 17 Vkládali 

tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha svatého. 
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Co přijali lidé v Samaří? 

Krista – slovo, které kázal Filip 

Vodní křest 

Křest Duchem svatým – při vkládání rukou apoštolů 

Jiný příklad téhož případu: 

Skutky apoštolů 19:1-7 

Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, 

kde nalezl nějaké učedníky. 2 Zeptal se jich: „Přijali jste Ducha svatého, když jste 

uvěřili?“ „Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli,“ řekli mu na to. 3 „Jak jste tedy byli 

pokřtěni?“ ptal se. „Janovým křtem,“ odpověděli. 4 Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl 

lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“ 5 Když to 

uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. 6 Když pak na ně Pavel položil ruce, 

sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. 7 Těch 

mužů bylo celkem asi dvanáct.  

Je možné, abych byl pokřtěn Duchem svatým, i když ještě nejsem pokřtěný ve vodě? 

Ano. 

Když sloužil apoštol Petr u Kornelia, kázal tam slovo o Kristu: 

Skutky apoštolů 10:44-48 
44 Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho 

řeč. 45 Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na 

pohany. 46 Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy 

prohlásil: 47 „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého 

jako my?“ 48 A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi 

pobyl ještě několik dní. 

Musím mluvit v jazycích, abych poznal, že jsem naplněn Duchem svatým? 

Ano. Mluvení v jiných jazycích je podle Bible (Skutky apoštolů) je jasným 

znamením/důkazem naplnění Duchem svatým. Není to jediný projev, ale je zásadní a 

naprosto důležitý pro život křesťana.  

Nestyďte se za něj, neskrývejte ho a v žádném případě nikdy jím nepohrdejte. 

Nenechte se odradit, když bude vaše modlitba v jazycích zpočátku hodně 

jednoduchá. Malé dítě také nemluví ve složitých souvětích. 

 

 



 

 

 


