
MODLITBA V DUCHU SVATÉM / V JINÝCH JAZYCÍCH 

Modlitba v jazycích je první a zjevný důkaz o tom, že jsi byl naplněný Duchem svatým.  

Skutky 2:1-4 

Když přišel den Letnic, [a] byli všichni spolu. 2 Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil 

prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3 Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se 

rozdělily a spočinuly na každém z nich. 4 Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 

mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 

1.Korintským 14:1-5 

Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. 2 Kdo mluví 

v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co 

říká, zůstává tajemstvím. 3 Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a 

potěšil. 4 Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. 5 Chtěl 

bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž 

cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. 

Příklady požehnání, které přináší naplnění Duchem svatým a modlitba v jiných jazycích 

Smělost při kázání evangelia. 

Skutky 3 a 4 

Učedníci, kteří se před křtem Duchem svatým schovávali za zavřenými dveřmi, se po křtu 

Duchem svatým nebáli o Ježíši mluvit a nebáli se kvůli němu trpět.  

 

Modlitby, které mají účinek 

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. 

 

Budujeme se v duchu, budujeme se ve víře, buduje se náš vnitřní člověk 

Juda v.20 

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, 

Budujeme ostatní, je to mocná zbraň, která přitahuje Boží přítomnost a zahání nepřítele 

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. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+2&version=B21#fcs-B21-27010a


Duch svatý nám osvěcuje Boží slovo, takže mu rozumíme 

Jan 6:63 

Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou 

život.  

 

Není možné, abychom si nevšímali Ducha svatého, a přesto si užívali křesťanský život. Duch 

svatý nás chce vést svým tichým vnitřním hlasem, ukazovat nám směr a říkat nám, co máme 

dělat. Když budeme naslouchat jeho hlasu, bude se měnit náš charakter a budeme se více 

podobat Kristu.  

 

Duch svatý pomáhá našemu duchu nést ovoce Ducha. 

Efeským 5:22-25 

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost 

a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. 24 Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou 

tělesnost s jejími vášněmi a sklony. 25 Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. 

Když nebudeme věnovat pozornost Duchu svatému, tak budeme konat skutky těla (rozuměj 

tělesnosti), které jsou ďábelské, smyslné a ničivé, například: 

 

Galatským 5: 19-21 

Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20 modlářství, 

čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21 závidění, 

opilství, obžerství a další podobné věci. [d] Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle 

dělají, nebudou mít podíl na Božím království. 

 

Volba je na nás. My se musíme rozhodnout, jestli se chceme řídit Duchem nebo svou 

tělesností. 

 

Galatským 5:25-26 

Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. 26 Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a 

nezáviďme si. 
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JMÉNO JEŽÍŠ 

Matouš 1:21 

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš (Hospodin zachraňuje), neboť on zachrání svůj lid od jejich 

hříchů.“ 

Filipským 2:5-11 

5 Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: 6 Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s  ním 
netrval. 7 Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou 
podobu. 8 Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na 
kříži! 9 Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, 10 aby před 
jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí 
11 a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. 

Židům 1:1-4 

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2 na konci těchto 

dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3 On 

je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když [skrze 

sebe] vykonal očištění od [našich] hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. 4 Stal 

se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel. (CSP) 

Žalm 2:7-9  

Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 

8Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. 9Rozdrtíš 

je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“  (CEP) 

Skutky apoštolů 4:12 

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být 

spaseni!“ 

Skutky 19:13-17 

Nějací potulní židovští zaklínači [a] se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo 

měli zlé duchy: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!“ 14 Tak to dělalo sedm synů 

židovského vrchního kněze Skévy. 15 Zlý duch jim odpověděl: „Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale 

kdo jste vy?“ 16 A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohl je a zbil tak, že z 

toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, 

na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. 

Skutky 3:4-6 

Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: „Podívej se na nás.“ 5 Když vzhlédl, v očekávání, 

že od nich něco dostane, 6 Petr mu řekl: „Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve 

jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a [a] choď!“  
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Pavel i Petr měli vztah s Ježíšem. Byl to jeho vztah s Ním, co jemu dalo víru v Ježíšovo jméno. 

Bez osobního vztahu s Ježíšem budeme jako ti zaklínači. 

Ježíš = Hospodin zachraňuje 

Jméno bez spojení s osobou nemá žádnou moc. Jméno Ježíš – Jeshua – bylo ve své době 

jméno obvyklé.  

 

 

 

 

 

 


