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Letnice (Sk 2)

Týden od 8.7. do 14.7.

Texty na tento týden – Sk 2:1–39

Základní verš
„Tohoto Ježíše B h vzk ísil a my všichni to m žeme dosv d it. Byl vyvýšen na pravici Boží a p ijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.“ (Sk 2:32.33)
Událost sestoupení Ducha svatého se v našem prost edí nazývá bu letnice (podle staroslovanského pojmenování žn – letnica) nebo také Boží hod svatodušní i svatodušní svátky. Asi nejvýstižn jší je ecké
ozna ení tohoto dne pentékosté (ze slova pentékonta, „padesát“), protože tento svátek se slavil padesátý den
po svátku Pesach. Pentékosté je eckým pojmenováním svátku šavu´ot, který m l n kolik význam – je to
slavnost týdn (Ex 34,22), svátek prvních snopk ( EP) neboli prvotin ( SP; B21 – Nu 28,26) a také p ipomenutí dne, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi Tóru. Tento svátek byl dnem radosti a vd nosti a Izraelci
p inášeli tento den p ed Hospodina první výsledky pšeni né žn (Ex 34,22).
Pozd ji se tento svátek stal vhodným symbolem pro první duchovní „že “ v k es anské církvi, poté co byl
více než kdykoliv p edtím vylit Duch svatý. V ten den bylo pok t no t i tisíce lidí (Sk 2,41). Tato událost
následovala po Ježíšov nanebevstoupení a oslavení v nebesích. Vylití Ducha bylo náhlou, nadp irozenou
událostí, která zm nila apoštoly z prostých a nesm lých Galilejc v odvážné a p esv d ivé muže, kte í m li
zanedlouho zm nit sv t.
Letnice jsou také asto ozna ovány jako „den narození církve“. Kristovi následovníci (nejprve Židé
a pozd ji i pohané) byli uznáni jako nové Boží spole enství na zemi. Tento týden se budeme v novat
podrobn ji události on ch Letnic a jejich významu pro Ježíšovy následovníky i pro celý sv t.

Týden ve zkratce:
- Sestoupení Ducha svatého
- Dar jazyk
- Petrovo kázání
- Ježíšovo vyvýšení
- První ovoce
- Podn ty k zamyšlení

NE 8. ervence – Sestoupení Ducha svatého
Sk 2:1-4 „1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážd ni na jednom míst . 2Náhle se strhl hukot

z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý d m, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé
jazyky, rozd lily se a na každém z nich spo inul jeden; 4všichni byli napln ni Duchem svatým a za ali ve
vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“

Sk 2:6-13 „6A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní e í.
7
Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kte í tu mluví, z Galileje? 8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné e i:
9
Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10Frygie a Pamfylie, Egypta
a kraj Libye u Kyrény a p ist hovalí ímané, 11židé i obrácení pohané, Kré ané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit
v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ 12Žasli a v rozpacích íkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“ 13Ale
jiní íkali s posm škem: „Jsou opilí!““
Ex 3:2 „Tu se mu ukázal Hospodin v posel v plápolajícím ohni uprost ed trnitého ke e. Mojžíš vid l, jak ke v ohni ho í,
ale není jím stráven.“
Ex 19:18 „Celá hora Sínaj byla zahalena kou em, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kou z ní stoupal jako
z hut a celá hora se siln chv la.“
Dt 4:15 „V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprost edku ohn , jste nevid li žádnou podobu; velice se tedy
st ezte.“
J 3:8 „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud p ichází a kam sm uje. Tak je to s každým, kdo se narodil
z Ducha.“
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Mt 3:11 „Já vás k tím vodou k pokání; ale ten, který p ichází za mnou, je siln jší než já – nejsem hoden ani toho, abych
mu zouval obuv; on vás bude k tít Duchem svatým a ohn m.“
L 3:16 „Na to Jan všem ekl: „Já vás k tím vodou. P ichází však n kdo siln jší než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal
emínek jeho obuvi; on vás bude k tít Duchem svatým a ohn m.““
Sk 11:16.24 „16Tu jsem si vzp omn l na to, co ekl Pán: ‚Jan k til vodou, ale vy budete pok t ni Duchem svatým.‘ …
24
Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí p ivedeno k Pánu.“
L 24:49 „Hle, sesílám na vás, co slíbil m j Otec; z sta te ve m st , dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“
Sk 1:8 „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi sv dky v Jeruzalém a v celém Judsku, Sama sku a až na sám konec zem .“
J 14:16.26 „16A já požádám Otce a on vám dá jiného P ímluvce, aby byl s vámi na v ky … 26Ale P ímluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás nau í všemu a p ipomene vám všecko, co jsem vám ekl.“
J 15:26 „Až p ijde P ímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mn vydá sv dectví.“
Sk 4:8.31 „8Tu Petr, napln n Duchem svatým, k nim promluvil: „V dcové lidu a starší, … 31Když se pomodlili, ot áslo
se místo, kde byli shromážd ni, a všichni byli napln ni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“
Sk 13:9.52 „9V tu chvíli Saul, kterému íkali také Pavel, byl napln n Duchem svatým, up el na Elymase zrak a ekl: …
52
Ale u edníci byli napln ni radostí a Duchem svatým.“
Ef 5:19 „Plni Ducha zpívejte spole n žalmy, chvalozp vy a duchovní písn . Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.“

PO 9. ervence – Dar jazyk

Sk 2:4-8.11.12 „4Všichni byli napln ni Duchem svatým a za ali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim
Duch dával promlouvat. 5V Jeruzalém byli zbožní židé ze všech národ na sv t , 6a když se ozval ten
zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní e í. 7Byli ohromeni
a divili se: „Což nejsou všichni, kte í tu mluví, z Galileje? 8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné e i.
… 11židé i obrácení pohané, Kré ané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých
skutcích Božích!“ 12Žasli a v rozpacích íkali jeden druhému: „Co to má znamenat?““

Sk 2:9.10.13 „9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10Frygie
a Pamfylie, Egypta a kraj Libye u Kyrény a p ist hovalí íman … 13Ale jiní íkali s posm škem: „Jsou opilí!““
Sk 10:45.46 „45Brat í židovského p vodu, kte í p išli s Petrem, žasli, že i pohan m byl dán dar Ducha svatého. 46Vždy
je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:“
Sk 10:45.46 SP „45A v ící ze Žid , kte í p išli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,
46
nebo je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil:“
Sk 19:6 „Jakmile na n Pavel vložil ruce, sestoupil na n Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.“
Sk 19:6 SP „A když na n Pavel vložil ruce, p išel na n Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.“
Sk 11:28 „Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem p edpov d l, že po celém sv t nastane veliký hlad. To se také
stalo za císa e Klaudia.“
Sk 7:55 „Ale on, plný Ducha svatého, pohled l k nebi a uz el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.“
Sk 28:25.26 „25Když odcházeli, rozd leni mezi sebou, ekl jim Pavel jen toto: „Duch svatý dob e pov d l vašim p edk m
ústy proroka Izaiáše: 26‚Jdi k tomuto lidu a ekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavi n budete hled t,
a neuvidíte.“
Sk 3:6.12 „6Petr však ekl: „St íbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vsta
a cho !“ … 12Když to Petr vid l, promluvil k lidu: „Muži izraelští, pro nad tím žasnete a pro hledíte na nás, jako
bychom svou vlastní mocí nebo zbožností zp sobili, že tento lov k chodí?“
Sk 5:12.16 „12Mezi lidem se rukama apoštol dálo mnoho znamení a div . Všichni se svorn scházeli v Šalomounov
sloupoví … 16Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; p inášeli nemocné a sužované ne istými
duchy a všichni byli uzdravováni.“
Sk 6:3-5 „3Brat í, vyberte si proto mezi sebou sedm muž , o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pov íme je
touto službou. 4My pak budeme i nadále v novat všechen sv j as modlitb a kázání slova.“ 5Celé shromážd ní s tímto
návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Št pána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora,
Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, p vodem pohana, který p istoupil k židovství.“
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Sk 21:40 „Velitel mu to dovolil. Pavel, jak stál na schodišti, dal lidu znamení rukou. Nastalo napjaté ticho a Pavel je
oslovil hebrejsky.“
Sk 22:2 „Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, úpln se uklidnili a Pavel pokra oval.“
Sk 26:14 „Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mn mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, pro m pronásleduješ? Marn se vzpínáš proti bodc m.‘“

ÚT 10. ervence – Petrovo kázání

Sk 2:17.22-24 „17„A stane se v posledních dnech, praví B h, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové
vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vid ní a vaši starci budou
mít sny.“ … 22Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského B h potvrdil p ed vašimi zraky mocnými iny, divy a znameními, která mezi vámi skrze n ho inil, jak sami víte. 23B h p edem rozhodl, aby
byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných p ibili na k íž a zabili. 24Ale B h ho vzk ísil; vytrhl jej z bolestí
smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.“

Sk 2:16.18-21.25-32 „16Ale d je se, co bylo e eno ústy proroka Jóele: … 18I na své služebníky a na své služebnice
v on ch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. 19A u iním divy naho e na nebi a znamení dole na zemi: krev
a ohe a oblaka dýmu. 20Slunce se obrátí v temnotu a m síc se zm ní v krev, než p ijde den Pán , velký a slavný;
21
a každý, kdo vzývá jméno Pán , bude zachrán n.‘ … 25David o n m praví: ‚Vid l jsem Pána stále p ed sebou, je mi po
pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a jazyk m j se rozjásal, nadto i t lo mé odpo ine v nad ji,
27
nebo m nezanecháš v íši smrti a nedopustíš, aby se tv j Svatý rozpadl v prach. 28Dal jsi mi poznat cesty života
a blízkost tvé tvá e mne naplní radostí.‘ 29Brat í, o praotci Davidovi vám mohu sm le íci, že zem el a byl poh ben; jeho
hrob tu máme až dodnes. 30Byl to však prorok a v d l o p ísaze, kterou se mu B h zavázal, že jeho potomka nastolí na
jeho tr n; 31vid l do budoucnosti, a mluvil tedy o vzk íšení Kristov , když ekl, že nez stane v íši smrti a jeho t lo se
nerozpadne v prach. 32Tohoto Ježíše B h vzk ísil a my všichni to m žeme dosv d it.“
Jl 3:1-5 „1I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé t lo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci
budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vid ní. 2Rovn ž na otroky a otrokyn vyleji v on ch dnech svého ducha.
3
Zp sobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a ohe a sloupy dýmu. 4Slunce se zast e tmou a m síc krví, d íve
než p ijde den Hospodin v, veliký a hrozný. 5Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na ho e Sijónu
a v Jeruzalém budou ti, kdo vyvázli, jak ekl Hospodin, spolu s t mi, kdo p ežili, jež Hospodin povolá.“
Ž 16:8-11 „8Hospodina stále p ed o i si stavím, je mi po pravici, nic mnou neot ese. 9Proto se mé srdce raduje a moje
sláva jásá, v bezpe í p ebývá i mé t lo, 10nebo v moci podsv tí m neponecháš, nedopustíš, aby se tv j v rný octl v jám .
11
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“

ST 11. ervence – Ježíšovo vyvýšení

Sk 2:33-36 „33Byl vyvýšen na pravici Boží a p ijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na
nás, jak to vidíte a slyšíte. 34David nevstoupil na nebe, ale sám íká: „ ekl Hospodin mému Pánu: Usedni
po mé pravici, 35dokud ti nepoložím nep átele pod nohy.“ 36A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho
Ježíše, kterého vy jste uk ižovali, u inil B h Pánem a Mesiášem.“

Ž 110:1-3 „1David v, žalm . Výrok Hospodin v mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nep átele za
podnoží k nohám.“ 2Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprost ed svých nep átel! 3Tv j lid p ijde dobrovoln v den, kdy pohotovost svoláš ; v nádhe e svatyn jak rosa z l na úsvitu se objeví tvé mužstvo.“
J 1:1-3 „1Na po átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B h. 2To bylo na po átku u Boha. 3Všechno povstalo skrze n a bez n ho nepovstalo nic, co jest.“
J 7:39 „To ekl o Duchu, jejž m li p ijmout ti, kte í v n j uv ili. Dosud totiž Duch nebyl dán, nebo Ježíš ješt nebyl
oslaven.“
J 17:4.5 „4Já jsem t oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi sv il. 5A nyní ty, Ot e, oslav mne svou slávou,
kterou jsem m l u tebe, d íve než byl sv t.“
J 12:31 „Nyní je soud nad tímto sv tem, nyní bude vládce tohoto sv ta vyvržen ven.“
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L 4:18-21 „18‚Duch Hospodin v jest nade mnou; proto mne pomazal, abych p inesl chudým radostnou zv st; poslal
mne, abych vyhlásil zajatc m propušt ní a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 20Pak zav el knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a o i všech v synagóze byly na n j up eny.
21
Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste práv slyšeli.“
Iz 53:2 „Vyrostl p ed ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé zem , nem l vzhled ani d stojnost. Vid li jsme ho, ale
byl tak nevzhledný, že jsme po n m nedychtili.“

T 12. ervence – První ovoce

Sk 2:36-39 „36„A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste uk ižovali, u inil B h
Pánem a Mesiášem.“ 37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a ekli Petrovi i ostatním apoštol m: „Co
máme d lat, brat í?“ 38Petr jim odpov d l: „Obra te se a každý z vás a p ijme k est ve jménu Ježíše
Krista na odpušt ní svých h ích , a dostanete dar Ducha svatého. 39Nebo to zaslíbení platí vám a vašim
d tem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš B h.““

L 23:13-25 „13Pilát svolal velekn ze, leny rady i lid 14a ekl jim: „P ivedli jste p ede mne tohoto lov ka, že pobu uje
lid; já jsem ho, jak vidíte, p ed vámi vyslechl a neshledal jsem na n m nic, z eho jej obvi ujete. 15Ani Herodes ne; vždy
nám ho poslal zp t. Je z ejmé, že nespáchal nic, pro by zasluhoval smrt. 16Dám ho na míst potrestat a pak ho propustím.“ 17Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho lov ka. 18Ale oni všichni najednou k i eli: „Pry s ním! Propus nám Barabáše!“ 19To byl lov k, kterého uvrhli do v zení pro jakousi vzpouru ve m st a vraždu. 20Tu k nim Pilát
znovu promluvil, nebo cht l Ježíše propustit. 21Avšak oni k i eli: „Na k íž, na k íž s ním!“ 22Promluvil k nim pot etí:
„ eho se vlastn dopustil? Neshledal jsem na n m nic, pro by m l zem ít. Dám ho zbi ovat a pak ho propustím.“ 23Ale
oni na n m s velkým k ikem vymáhali, aby ho dal uk ižovat; a jejich k ik se stále stup oval. 24A tak se Pilát rozhodl jim
vyhov t. 25Propustil toho, který byl vsazen do v zení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním
stalo, co cht li.“
Sk 3:19 „Proto i te pokání a obra te se, aby byly smazány vaše h íchy.“
Sk 5:31-33 „31Toho B h vyvýšil jako v dce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby p inesl Izraeli pokání
a odpušt ní h ích . 32My jsme sv dkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého B h dal t m, kdo ho poslouchají.“
33
Když to velekn ží slyšeli, rozlítili se a cht li apoštoly zabít.“
Sk 26:19-21 „19A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vid ní, 20a kázal jsem nejprve obyvatel m
Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohan m, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili.
21
Z toho d vodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrám , a cht li m zabít.“
2:4 „ i snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuv domuješ si, že dobrotivost Boží
t chce p ivést k pokání?“
Sk 22:16 „Nuže, neváhej! Vsta , vzývej jeho jméno a dej se pok tít, abys byl obmyt ze svých h ích .‘“
Sk 22:16 SP „A pro nyní váháš? Vsta , dej se pok tít a smyj své h íchy vzývaje jeho jméno.‘“
Tt 3:5-7 „5On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás
obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. 6Bohat na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše
Krista, našeho Spasitele, 7abychom ospravedln ni jeho milostí m li podíl na v ném život , k n muž se upíná naše nad je.“
Tt 3:5-7 SP „5Zachránil nás ne na základ skutk , které jsme my u inili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, 6kterého na nás vylil hojn skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce, 7abychom se ospravedln ni jeho milostí stali d dici v nad ji života v ného.“
1Pt 2:9 „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv tla.“
Ef 4:11-13 „11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zv stovatele evangelia, jiné za
pastý e a u itele, 12aby své vyvolené dokonale p ipravil k dílu služby – k budování Kristova t la, 13až bychom všichni
dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, m eno mírou Kristovy plnosti.“
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PÁ 13. ervence – Podn ty k zamyšlení
Vylití Ducha o Letnicích odkrylo velmi d ležitou pravdu o tom, co se událo v nebesích a jak B h Otec
p ijal Kristovu ob za h íchy celého sv ta. Sestoupení Ducha svatého ukázalo i to, že v nebesích za ala
Kristova služba pro naši záchranu, která vychází z jeho ob ti. Tyto ohromující události jsou dalším zjevením nádherné pravdy, že nebesa a zem jsou spojeny takovým zp sobem, který se nyní vymyká našemu
chápání.
„Kristovo nanebevstoupení bylo znamením toho, že jeho následovníci dostanou slíbené požehnání. M li
na n vy kat, než se pustí do svého díla. Když Kristus vstoupil do nebeských bran, byl za chvalozp vu
and l uveden na tr n. Ihned po skon ení tohoto ob adu sestoupil na u edníky v bohatých proudech Duch
svatý. Takto byl Kristus skute n oslaven slávou, kterou m l u Otce již od v nosti. Vylitím Ducha svatého
o letnicích nebe oznámilo, že Kristus se ujal svého ú adu. Jak zaslíbil, seslal svým následovník m Ducha
svatého z nebe na znamení toho, že jako kn z a král p evzal veškerou moc na nebi i na zemi a že byl pomazán, aby vládl nad svým lidem.“ (AA 38.39; PNL 23.24)

Otázky k rozhovoru
1. Co dnes m že církev o ekávat díky Letnicím, které se uskute nily p ed dv ma tisíci lety? Co se m že
opakovat i dnes, a co ne?
2. Uvažujte nad skute ností, že Petr ud lal centrem svého kázání b hem Letnic práv Ježíšovo vzk íšení.
Vzk íšení bylo udivující i proto, že a už byla o ekávání Mesiáše v té dob jakákoliv, nikdo nebyl p ipraven
na to, že Mesiáš bude vzk íšen z mrtvých – ani ti, co ho o ekávali nejhorliv ji. Co se z toho m žeme nau it o
d ležitosti poznání u ení Písma, a již jsou sou asné názory na studium Bible jakékoliv?
3. Ve verši Sk 2,28 se mluví o d ležitosti k tu. Jak to bude s t mi, kte í sice uv ili v Krista, ale nebyli pok t ni? Zd vodn te svou odpov .
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Týden od 8.7. do 14.7.
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