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Křesťané často neúmyslně přehlédnou Ducha 
svátého — třetí osobu velké Trojice. Někteří 
křesťané často hovoří o Otci a Synu, ale zřídka 
si vzpomenou na Ducha svátého. Modlíváme se 
k Otci ve jménu Syna, ale jako bychom zapomí
nali, že Duch svátý se za nás přimlouvá „lkáním 
nevypravitelným“.

Zájem o otázky, které se týkají Ducha sváté
ho, nás přivádí k další skutečnosti. Určití křes
ťané dnes mnoho mluví o působení Ducha. Vše
obecně se zajímají o tzv. charismatické nebo zje
vené dary Ducha. Mluvit o Duchu a odvolávat 
se na něj nějak okázale nemusí ještě znamenat, 
že Ducha svátého posloucháme, že mu vzdáváme 
patřičnou čest anebo že ho skutečně tak známe, 
jak nás oslovuje skrze Písmo.

Protože na jedné straně je Duch svátý tak čas
to přehlížen a na druhé straně zase silně zdůraz
ňován, bude dobře, když o něm budeme v tomto 
čtvrtletí uvažovat.

Hlavním cílem studia úkolů tohoto čtvrtletí je 
uvést každého žáka do správného vztahu k Du
chu svátému, aby se stal v našem životě spásnou 
oživující mocí.



1. úkol — dne 6. října 1979

_ Osobnost a Božství Ducha svátého

Zákl verš: Jan 14,17

1. Osoba Ducha svátého — Řím 8,27; 1 Kor 12,11

mo-
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Tělesná schránka člověka nebo tělesně živý člověk ne
musí být ještě nutně osobností. Jednotlivec, jehož 
zek přestal pracovat, člověkem zůstává, ale přestal být 
osobností. Podstatou osobnosti je myšlení s poznávacími

sva- 
pro-

najít k němu 
: ne-

Chceme-li chápat dílo Ducha svátého a i 
správný vztah, musíme ho poznat. Toto poznání je 
smírně důležité. Kdokoli tvrdí, že zná Boha-Otce a Boha 
-Syna, avšak nedosáhl určitého poznání Boha-Ducha 
tého, nemůže ve skutečnosti poznat ani Otce ani Syna, 
tože jen Duch je může zjevit.

Jelikož Duch svátý je třetí osobou Božství, patří mu na
še úcta. Proto je důležité, abychom se mu podřídili jako 
osobě a dali proniknout láskou a důvěrou.

Jestliže Ducha svátého nepoznáme jako božskou osobu, 
jsme v nebezpečí bludu, nepochopení, chorobného nadše
ní, falešné horlivosti a fanatismu.

Formálně však můžeme sice všichni připisovat Duchu 
svátému vlastnosti osobnosti, když např. zpíváme něja
kou píseň o Trojici, avšak teoretické poznání samo nám 
nestačí. Hlavní je, jak smýšlím o Duchu svátém a jaký 
je můj vztah k němu v každodenním životě a v osobním 
rozhodování. Jednám s vědomím, že Duch svátý je Oso- 
b a, která může být u mě ustavičně, která usměrňuje 
moje smýšlení a vede mne k správným rozhodováním? 
Věřím, že mám při sobě stálého božského průvodce a po
mocníka?



2. Důkazy osoby Ducha svátého — Řím 8,26
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schopnostmi a vůlí. Z uvedených textů vyplývá, že Duch 
svátý je osoba. Poznává a rozhoduje.

Místo abychom smýšleli o Duchu jako o božské mo
ci, kterou můžeme dostat nebo použít, uznejme, že je 
božskou osobou, která nás chce usměrňovat a použít podle 
své vůle.

Jak je osobnost Ducha zdůrazněna ve Starém a Novém 
zákoně? Iz 63,10; Ef 4,30

V těchto textech je Duch svátý představen jako za
rmoucený. Pouze osobnost, která cítí, může být zarmou-* 
cena. Jenom nějaký vliv není možno zarmoutit. Ducha 
svátého však ano. Duch svátý je osoba, jinak by nemohl 
svědčit našemu duchu, že jsme děti Boží. Boží osobou 
musí být i proto, že by jinak nemohl zkoumat tajemství 
skrytá v Boží mysli.

Duch svátý se přimlouvá za nás, protože nás miluje. 
Jen osoba může milovat. Duch svátý nás miluje právě 
tak, jako Otec a Syn.

Jaký důkaz o osobě Ducha svátého uvádí Nehemiáš? 
Neh 9,20

V tomto starozákonním textu je Duchu svátému připsa
ná dobrota a rozumnost jako osobě.

Co řekl Pán Ježíš o Duchu svátém? Jan 15,26; 16,13 14
I když slovo „Duch“ je v řečtině středního rodu, pisatelé 

evangelií používajj k jeho označení zájmeno mužského 
rodu Ekeinos — „on“. Ve Skut 13,2 Duch svátý mlu
ví v první osobě: „oddělte mi. ..“

„Duch svátý není nějaký duch — např. nějaké stvo
ření nebo něco mimo Boha, co Bůh člověku dává, není 
ani nějaké dílo Boží, které koná v našich srdcích, ale je 
to Duch, který je svojí podstatou sám Bůh“. (Luthe- 
rovo kázání na text Jan 15,26.27)



3. Duch Boží při stvoření — 1 Moj 1,1.2
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4. Trojjediný Bůh — Mat 28,19

U křtu přistupuje věřící člověk symbolicky k nebeské 
stává se jejím členem. Věřící se nejen stává sy- 

nebo dcerou Boží, ale bratrem nebo sestrou Ježíše

v apoštolském po

rod i ně a
nem
Krista a Duch svátý se stává jeho stálým průvodcem. Ti
to tři adoptovali věřícího za své dítě a vykonají všechno, 
co se vykonat dá pro jeho zachování a usměrnění na ces- 
tě křesťanského života.

Které osoby Božství jsou vzpomenuty 
žehnání? 2 Kor 13,13.

Kromě Mat 28,19 je tento text nejúplnějším a nejstruč
nějším učením o Trojici. Jako křesťané věříme, že Bož-* 
štvi tvoří tři božské osoby, které jsou však „jedno v zá
měru, ve smýšlení, v charakteru, ale ne v osobě“.

Bible byla napsaná pro hříšného člověka, ne pro ne-* 
padlé anděly nebo obyvatele jiných světů. Avšak už před 
příchodem hříchu na tento svět Duch svátý aktivně působí 
při stvoření. Při stvoření působily všechny tři osoby Tro-< 
jice.

Kde měl Duch svátý svůj příbytek podle Božího záměru 
ještě před pádem do hříchu? 1 Kor 6,19

Božím záměrem od dávných dob bylo, aby každá stvoře-1 
ná bytost od svátého cherubína až k člověku mohla být 
chrámem Stvořitele Následkem hříchu lidstvo přestalo být 
Božím chrámem. Srdce člověka poskvrněné zlem už ne-t 
zjevovalo slávu Boží osobnosti. Avšak vtělením Božího 
Syna byl nebeský záměr splněn. Bůh přebývá v lidské přin 
rozenosti — a jeho milostí se srdce člověka zase stalo 
jeho chrámem. Bůh chtěl, aby jeruzalémský chrám byl 
trvalým a ustavičným svědkem vznešeného povolání kaž-t 
dého člověka. Židé však nepochopili význam této stavby, 
na kterou byli tak hrdí. Sami osobně se nestali posvát-. 
ným chrámem Ducha svátého.



5. Duch svátý jako Bůh — Sk 5,3-4

Bůh naznačuje jednotu,
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6. Božský zástupce — Ef 4,4—6

Různé údy lidského těla nevykonávají stejnou funkci. 
Podobně ani tři osoby Božství nekonají vzhledem k zemi

a Bůh.

Jak Mojžíš představuje Boha v 5 Moj 6,4?
Výraz „náš Bůh“ v tomto textu je možné právem pře-* 

kládat „naši Bohové“. Židé i při svém důrazném mo- 
noteismu používali množné číslo pro označení Boha (1 Moj 
1,26).

Použití výrazů Duch svátý a 
která je mezi Duchem a Otcem.

Komu připisuje apoštol Pavel udílení duchovních da
rů? 1 Kor 12,4-11.28

Tak jako apoštol Petr v případě Ananiáše a Zafíry, tak 
podobně i Pavel v 1 Kor 12,13 a 14. kap. uvádí Ducha, 
Pána a Boha jako zdroj duchovních darů pro členy církve.

Jak nazval Ježíš zástupce, kterého slíbil poslat svým 
následovníkům po nanebevstoupení? Jan 14,16

Ježíš se tu obrací na svého Otce jako na jemu rovné
ho a žádá určit dar pro své následovníky. Slovo „jiné
ho“ v tomto textu pochází z řeckého výrazu a 11 o s. Ten
to řecký výraz znamená „jiný téhož druhu“, na rozdíl 
od výrazu h e t e r o s, který znamená „jiný jiného dru
hu“. Ježíš hodlal svým učedníkům, jakož i všem náslen 
dujícím pokolením svých následovníků poslat božskou By
tost, jako byl sám.

Všimněme si, v jakém úzkém vztahu jsou Duch
1 Kor 3,16; 6,19; 12,4-6. Nebeskou Trojici tvoří tři ži
vé osoby. Ve jménu těchto tří velkých mocí — Otce, Syna 
a Ducha svátého — bývají pokřtěni ti, kteří živou vírou 
přijímají Krista. Tyto moci budou spolupracovat s po
slušnými kandidáty nebes v jejich úsilí žít novým živo
tem v Kristu.



hříšném světě? 1 Moj

člo-
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nebo k vesmíru stejné dílo. V určité organizaci má kaž* 
dý člen jiné poslání. Totéž platí i o Božství. Každá bož
ská osoba tedy koná určité, zvláštní dílo. Z jejich zvlášt
ního funkčního poslání nevyplývá podřízenost jednoho dru
hému, ta by mohla být jen výsledkem vlastního rozhodnu
tí působit zvláštním způsobem Jedna osoba nepřevyšuje 
svojí přirozeností druhou asi tak, jako president určitého 
státu nebo předseda určité organizace není větší než který* 
koli občan toho státu nebo kterýkoli člen organizace s vý
jimkou toho, že po svém zvolení zastává postavení, pro 
které ho ostatní zvolili. Je první mezi rovnými. V tomto 
smyslu mají tři božské Osoby různý způsob vztahu k li
dem, např. Zdroj, Prostředník a Oznamovatel.

Jaké poslání má Duch svátý v
6,3; Jan 16,8-11

Po prvém projevu neposlušnosti člověka a po jeho pá
du do hříchu bylo posláním třetí Osoby Božství navázat 
spojení s člověkem, usilovat najít si v něm příbytek a 
přivést ho zpátky k ochotné poslušnosti vůči Bohu. Člo
věk, který více poslouchal své vášně než Boha, měl se stát 
působením Ducha svátého povolným a poslušným. Když 
člověk odpoví, Duch svátý v něm přebývá a usměrňuje 
ho zpět k jeho Tvůrci.

Jak popisuje apoštol Petr úsilí Ducha svátého o 
veka v době před potopou? 1 Petr 3,18.20

Skoro všichni lidé před potopou propadli otroctví hří
chu. Duch vykonal všechno, co mohl, aby si lidé zvolili 
svobodu. Duch svátý zprostředkoval lidem před potopou 
to, co i jim Ježíš získal později svojí smrtí na Golgotě, 
protože přišel i kvůli nim a i za ně zemřel.



2. úkol — dne 13. října 1979

Duch svátý symbolizovaný v Písmu.

Zákl. verš: Jan 3,8
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Kromě početných zmínek o Duchu svátém, v kterých je 
jmenován přímo jménem, se ve Starém i Novém zákonu 
často vyskytují různá symbolická označení Ducha svátého. 
V dnešním úkolu pojednáme aspoň o některých z těchto 
symbolů, které se vztahují na Ducha svátého.

Pochopení symbolů nám pomůže vystihnout, jaké mís-' 
to chce Duch svátý mít a jaké dílo chce vykonat v životě 
každého věřícího. Tyto symboly slouží ke zdůraznění a 
osvětlení učení, které bychom jen těžko pochopili nebo kte- 
rým bychom vůbec neporozuměli. Nehodláme zde probírat 
všechny symboly, budeme uvažovat jen o těch nejvýznam- 
nějších.

1. Holubice, Utěšitel a Boži oko — Jan 1,32

Holubice jako symbol Ducha svátého naznačuje čistotu. 
Mat 10,16 mluví o Kristových následovnících, kteří mají 
být prostí a „čistí“ jako holubice. Tak jako holubice se
stoupila z nebe, tak i čistotu může člověk dostat jen z neJ 
be. Holubice je dále symbolem pokoje. Není to nějaký 
dravý sup nebo havran. Je to ušlechtilý pták. Výstižně 
symbolizuje krásu a ušlechtilost, pokoj a nebeský původ 
Ducha, který působí v srdci a v duši Kristových násle-s 
dovníků.

Jaké poslání má Duch svátý mezi lidmi? Jan 14,16.17 
.26; 15, 26; 16,7

Holubice bývá někdy používána jako posel. Duch svaJ 
tý je Božím poslem k lidem nebo je Božím zástupcem 
mezi lidmi poslaným ve jménu Krista, aby byl naším
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2. Voda - Jan 7,37-39

doléhá
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v srdcích lidí pokoj a radost aUtěšitelem. Tak působí 
duje církev (Sk 9,31).

Jak je nazván Duch svátý ve Zj 5,6?
Číslo sedm v symbolické řeči znamená plnost. V sym

bolu Božího oka je služba Ducha svátého úplná a doko> 
nalá. Vidí dopředu, dovnitř i do minulosti. Bůh propůj- 
čuje tento dar i svým služebníkům, kteří jsou plni jeho 
Ducha. Písmo dosvědčuje, že Elizeus i Petr viděli dovnitř 
do lidských srdcí (2 Král 5,20 — 27; Sk 5,1—4). Pavel 
doslal od Ducha svátého dar předvídání „pout a utrpe
ní“, které ho čekají v Jeruzalémě. Působením Ducha se 
může naše vnímavost stál silnější.

Ježíš zde připodobňuje Ducha k vodě. Voda je pro žiJ 
vot podstatně důležitá. Bez vody nemůže být života. Po
dobně bez přítomnosti Ducha nemůže být žádného duchovj 
ního života.

Kristova výzva žíznivé duši zaznívá dosud a 
na nás ještě mocněji než na ty, kteří ji slyšeli v chrámu 
v poslední den svátků. Studna je otevřena pro všechny. 
Unaveným a vyčerpaným jednotlivcům se nabízí voda věč
ného života.

3. Olej a pomazáni — Mat 25,1 — 4

Olej je rovněž symbolem Ducha svátého. Jako lampy 
za dob Pána Ježíše by bez oleje nesvítily, tak ani křesťan 
nemůže být světlem světa bez oleje (Mat 4,14 — 16), tj. 
když v jeho životě nebude Duch svátý. Rozumné panny 
v podobenství dostaly Boží milost a osvědčující moc Ducha 
svátého, kterou se Boží slovo stává lampou a světlem. 
V bázni Boží zkoumaly Písmo, aby poznaly pravdu a sna
žily se o čistotu srdce i života.

Co říká prorok Zachariáš o moci Ducha svátého? Zach 
4,1-6
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5. Světlo
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puje Kristovu milost do srdcí těchto lidí, 
osvěcuje každého člověka, přicházejícího 
i v jeho duši. Jestli na 
do království Božího.

Cíin podle Jana Křtitele měl Ježíš křtít své násle* 
dovníky? Mat 3,11

a oheň — Jan 1,9

Když z našeho srdce vychází láska a soucit nebo když 
se naše srdce rozhodne pomoci druhému a udělat ho 
šťastným, pak je to projev působení Ducha svátého. I me
zi pohany se našli lidé, kteří sice nikdy neslyšeli o Kris
tu, ale jsou k druhým lidem laskaví a dokážou je chráJ 
nit i za cenu vlastního života. Jejich skutky svědčí o pů
sobení určité božské moci. Je to Duch svátý, který vště- 

„Světlo, které 
na svět“ svítí 

něj bude stále dbát, přijde i on

Lampy představují církev nebo Kristovy následovníky 
(Zj 1,20).

4. Pečeť a závdavek — 2 Kor 1,22

Když člověk vírou přijímá Krista, Bůh ho okamžitě 
pečcíujc jako svého syna nebo dceru. Tato pečeť vlast* 
nictví je potvrzena darem Ducha svátého.

Pavel v uvedeném textu používá obraznou řeč o záJ 
vdavku, aby objasnil dar Ducha svátého věřícím, kterého 
dostávají na počátku. Ujišťuje je, že na věčnosti dosta* 
nou plné dědictví. Křesťan má tu přednost být ujištěn 
v přesvědčení, že jej Bůh při obrácení přijal za své díj 
tě a že z tohoto přesvědčení smí žít po celý život. Jediná 
bytost, která může tuto pečeť zrušit, je sám věřící.

Jakým způsobem přijímá věřící člověk Ducha jako záJ 
vdavek dědictví? Ef 1,12—14

Duch svátý je závdavkem Božího zaslíbení spásy. Jako 
duha byla Noemovi zárukou, že potopa se nebude opako= 
vat, tak i Duch svátý připomíná věřícímu jeho konečné 
spasení navzdory všem vichřicím a utrpením, které má na 
cestě.



6. Vítr - Jan 3,8

3. úkol — dne 30. října 1979

Ježíš a Duch svátý

Zákl. verš: Luk 1,35
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Podle Písma měl Duch svátý účast při vtělení Pána 
Ježíše a při jeho příchodu na zem. Ježíšovo početí oznaJ 
čuje Písmo jako zastínění Marie Duchem svátým. „Dítě 
Ježíš rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a 
milost Boží byla v něm“ (Luk 2,40) pod vedením Ducha 
svátého.

Kristus používá symbolu větru k vystižení Božího du= 
cha. Tak jako vítr věje, kam chce a my neumíme říci, 
odkud přichází a kam jde, tak to je i s Duchem Božím. 
Nevíme, skrze koho se projeví. Duch má svrchovanou moc. 
Člověk nemůže ovládat Ducha právě tak, jako neovládne 
vítr. Vítr věje, kam chce. I když působení Ducha svátého 
je tiché a nepostižitelné, jeho účinky jsou zřejmé. Jestli 
srdce bylo obnoveno Duchem Božím, pak život o tom 
přináší jasné svědectví. I když nemůžeme udělat nic pro 
změnu vlastního srdce, abychom žili v souladu s Bohem 
a i když se nesmíme spoléhat na sebe a na vlastní skut-' 
ky, ukáže náš život, zda v nás přebývá Boží milost.

Oheň měl zvláštní význam pro lidi, kteří byli obezná
meni se Starým zákonem, protože znamenal Boží přítonn 
nost. Představoval také ochranu a usměrňující prozřetel-' 
nost Boží. Znamená Boží souhlas, jakož i Boží posvěcující 
moc.



1. Narození a růst skrze Ducha — Mat 1,20
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Dříve než Ježíš začal svou veřejnou službu, Duch svátý 
sestoupil na něj při křtu v podobě holubice. Pak ho Duch 
vedl na poušť. Ježíš tam šel do samoty, aby byl s Otcem, 
dřív než začne své veřejné vystoupení. Ve sporu s pokuJ 
šitelem použil meč Ducha, a zvítězil. Duch svátý ho pro
vázel v celé jeho pozemské službě. Ježíš bezvýhradně pl
nil vůli svého Otce, tak jak ji poznával z posvátných svil-* 
ků Písma a z podnětů Ducha.

2. Pomazaný Duchem — Iz 11,1.2

Tento verš naznačuje, že Ježíš, Ratolest — proutek z pa
řezu Izai, v celém svém životě měl být plný Ducha. To 
bylo výsledkem Ježíšovy každodenní modlitby a rozhod-

Duch svátý — nástroj, skrze který se uplatnila Boží 
moc — zastínil Marii, a ona počala. Tajemství tohoto 
početí si neumíme vysvětlit. Vírou přijímáme tento Boží 
výrok podle záznamu lékaře — evangelisty Lukáše.

Jaký byl další Ježíšův vzrůst? Luk 2,40
Co říká Písmo o jeho dalším vývoji? Luk 2,52
Ježíš byl na svůj věk mimořádně duševně čilý, bystrý 

a důvtipný. Jeho povahový vývoj byl souměrný. Duševně 
a tělesně se rozvíjel podle zákonitostí dětského věku.

Každé dítě se může duševně rozvíjet jako se rozvíjel 
Ježíš. Když budeme poznávat svého nebeského Otce pro
střednictvím Písma, budeme v blízkosti nebeských andělů 
a naše schopnosti budou posilněny, naše povaha zjemní 
a zušlechtí se. Budeme se více podobat svému Spasiteli. 
Cím více budeme obdivovat krásu a vznešenost přírody, 
tím víc budeme milovat Boha. Styk s Věčným prostřed
nictvím jeho díla naplní našeho ducha posvátnou bázní 
a novou odvahou. Společenství s Bohem na modlitbě ze
sílí naše duševní a mravní schopnosti a přemýšlení o du
chovních věcech posilní duchovní život.
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i

z jeho

nutí podřídit se vůli svého Otce. Jako člověk vysílal své 
prosby k Božímu trůnu, pokud jeho lidská přirozenost se 
plně nespojila s Božstvím. Jak se podle evangelií dále naJ 
plnilo Izaiášovo proroctví? Mat 3,16.17

Doba křtu byla dobou dalšího Ježíšova rozhodnutí.’ Zjis
til, že přišel čas, aby začal své zvláštní dílo, které odpo
vídá jeho vtělení.

Kam jej vedl Duch krátce po krtu? Někdy jsme v po
kušení domnívat se, že po křtu nevedl Pána Ježíše na 
poušť Duch svátý, ale nějaký jiný duch. Ježíš však po
slouchal jenom Ducha svátého. Po svém křtu cítil nut
nost být se svým Otcem sám. To byl jeden z důvodů, 
proč ho vedl Duch svátý na poušť. V úzkém společenství 
s Otcem přijímal směrnice pro svůj život dříve, než za
čal svou veřejnou činnost.

3. Byl veden Duchem — Jan 3,34

Otec dal svému Synu v neomezené míře Ducha. A 
plnosti můžeme obdržet i my.

Co bylo zdrojem naučení, které dával Ježíš? Jan 14, 
10

Ježíš nemluvil vlastní slova Jeho myšlenky, jakož i slo
va, která pronesl, byly od Otce z podnětu Ducha. Ani 
myšlenkou nepodlehl pokušení. Kdyby se byl Kristus ve 
svém díle uchýlil od božského smýšlení třeba i v jedi
ném bodě, plán vykoupení by byl ztroskotal.

Co bylo hlavním cílem Ježíšova pozemského života? Jan 
4,34

Ježíš byl stále poslušen vedení Ducha, a proto se vždy 
líbil svému Otci.

4. Podepřen Duchem — Iz 42,1

„Můj služebník“ v tomto textu znamená především Je
žíše. Mnohé výrazy této kapitoly Izaiáše není možno 
vztahovat na nikoho jiného. Ježíš vztahoval tato slova na 
sebe podle Mat 12,14 — 21.



Luk 4,18.19

inspiro-’

6. Obživen Duchem — 1 Petr 3,18

mrtvých Duchem, Otec
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v Kristově .oběti za naše

Přítomnost Ducha svátého přináší srdci věřícího člověka 
nejen radost, ale podněcuje ho k tomu, aby tuto radost 
přinášel i jiným. Ježíš ve svém životě projevil tentýž zá-< 
jem o dílo, které bude charakterizovat člověka naplněné-? 
ho Duchem. Z mnohých textů Písma poznáváme, že Je-? 
žiš za svého pozemského života konal divý z moci DuJ 
cha

Jakou účast měl Duch svátý 
hříchy? Žid 9,14

Jak popisuje Petr Ježíšovu službu, která byla 
vána Duchem? Sk 10,38

Jak se naplnilo zaslíbení z Iz 59,19b v Ježíšově zkušc-’ 
nosti? Mat 4,4.7.10

Když satan pokoušel Ježíše na poušti, tehdy se v jeho 
zkušenosti naplnilo toto zaslíbení. Do boje byl vyzbrojen 
stálou přítomností Ducha svátého.

Bůh je jeden, ale je trojjediný. Tři osoby Trojice pů-? 
sobí) společně. Ve svém díle jsou zajedno. I když tento 
text říká, že Ježíš byl vzkříšen z 
byl rovněž při Ježíšově vzkříšení.

Kdo podle apoštola Pavla byl při Ježíšově zmrtvýclr? 
vstání? Jan 10,17.18

Nad otevřeným Lazarovým hrobem Kristus vítězně pro-' 
hlásil: „Já jsem vzkříšení i život“. To může říci jedině 
Bůh. Všechny stvořené bytosti žijí z Boží vůle a moci. 
Jejich život závisí na Bohu. Od nejvyššího serafína až po 
nejmenší živou bytost všechno čerpá život z věčného Zdro-’ 
je. Jen ten, kdo je s Bohem jedno, mohl říci: Mám moc 
svůj život dát a mám moc ho zase vzít. Ve své božské 
přirozenosti Kristus měl moc zlomit pouta smrti.

5. Činnost usměrněná Duchem



4. úkol — dne 27. října 1979 

Zaslíbení Ducha svátého

znovu

obnovující moci Ducha svaJ
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na
a

Zákl. verš: Jan 14,16

Mnozí pisatelé Starého zákona prorokovali příslib vyj 
lití Ducha svátého. Jan Křtitel informoval zástupy, že ten, 
který přijde po něm, Mesiáš, bude křtít Duchem svátým 
a ohněm.

Ježíšovi učedníci však necítili potřebu mít Ducha svá
tého během Ježíšovy pozemské služby. Byl s nimi Pán 
Ježíš. Proč by měli potřebovat někoho jiného? Ježíš řekl 
svým učedníkům, že Židé ho nakonec vydají vládní ino-1 
ci, aby byl ukřižován. Tyto předpovědi však na učedníJ 
ky nijak zvlášť nepůsobily. Při poslední večeři Pán Jej 
žíš znovu řekl svým učedníkům, že už s nimi nebude. 
Začali si pomalu uvědomovat, že je brzy opustí. Pán Je3 
žíš věděl, že po jeho odchodu se jeho učedníci budou 
cítil sami a opuštěni. Pokud byl s nimi, obraceli se 
něj se svými problémy a starostmi. Ve zmatku, únavě 
přetížení je často zval k sobě.

Ježíš předvídal jejich osamělost 
trebu útěchy, a i 
tý má být jejich průvodcem

t v budoucnu a jejich poJ 
proto jim slíbil svého Ducha. Duch sva3 

l a utěšitelem, jinak by ne
mohli následovat svého Pána tam, kam brzy odejde.

Krátce před svým nanebevstoupením Pán Ježíš 
ujistil své učedníky, že jim pošle Ducha svátého.

1. Zaslíbení Starého zákona — Iz 32,15

V tomto verši prorok Izaiáš předpovídá vylití Božího 
Ducha na svět, což bude mít za následek oživení a roz
květ krajů duchovně pustých.

Co říká prorok Ezechiel o 
tého? Ez 36,26.27



byl Izrael ka-*

3. Duch svátý ještě nebyl dán — Jan 7,37—39
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lidská srdce hned od 
ve své plnosti. Tak to

nenazna** 
na Boži lid, Joel tuto 

poslední den Hospodinův.

v hlásání slova Božího se 
ždy projevovat mocí, která mění lid-» 

o božském

I když Duch svátý působil na 
pádu do hříchu, nepřisel na zem 
bylo, pokud Ježíš nebyl oslaven.

Jaké zaslíbení dal Pán Ježíš svým učedníkům před 
svým odchodem? Sk 1,4.5

Kristus má žít ve svých následovnících Duchem prav-» 
dy. Dílo Ducha svátého je nesmírně veliké. Z tohoto zdro-

2. Předpověď Jana Křtitele — Mat 3,11
Jan oznamoval příchod Mesiáše a vyzýval lid ku po

kání. Na znamení očištění od hříchů křtil je ve vodách 
Jordánu. Měl jim tím výstižně naznačit, že i když se po
kládají za vyvolený Boží lid, jsou poskvrněni hříchem a 
bez očištění srdce i celého života nemohou mít podíl 
v Mesiášově království.

Kdo podle slov Jana měl křtít kajícníky lepším křtem? 
Mat 3,11b

Oheň a voda jsou dva přirozené očistné živly a práJ 
vem symbolizují obnovu srdce.

Přítomnost Ducha svátého 
projevuje a bude v 
ská srdce. Je to Boží svědectví před světem 
poslání jeho Syna.

Co byl Bůh ochoten udělat, kdyby se 
jícně a odevzdaně k němu vrátil? Ez 39,29

Z tohoto textu poznáváme, že Bůh by byl vylil svého 
Ducha na kajícího Izraele a byl by ho uschopnil, aby 
zevangelizoval svět a připravil ho na příchod Mesiáše, 
jen kdyby byl býval ochoten následovat jeho rady.

Co říká prorok Joel o vylití Ducha svátého? Joel 2, 
28.29

Zatímco ostatní texty Starého zákona nijak 
čují dobu vylití Ducha svátého 
událost předpovídá na



ve

5. Jiný Utěšitel — Jan 14,18

každé tís

né-’
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6. Potřebný pomocník — Jan 16,7

Kristův odchod neměl učedníky

díla vykoupení působil 
na

Apoštolově a

Duch svátý byl i předtím na světě. Hned na začátku 
1 na lidská srdce. Pokud však byl

ku. Jen po jeho odchodu pocítili potřebu Ducha,
zemi Kristus, učedníci netoužili po jiném pomocní-* 

, a proto 
ho obdrželi.

Kdo měl poslat Ducha svátého 
14,26

„Jiný Utěšitel“ přichází, aby zaujal Ježíšovo místo. Až 
dosud byl Ježíš s učedníky a pomáhal jim v 
ni. Jeho místo však ted měl zaujmout jiný.

Kdo zprostředkovává i dnes stálou přítomnost Ježí-! 
šovu s jeho následovníky? 1 Jana 3,24 

jejich spoluvěřící neměli zůstat sami 
bo bez pomoci po Ježíšově odchodu na nebesa. Měl s ni
mi být rovnocenný pomocník. Pán Ježíš slíbil, že bude 
přítomen skrze svého Ducha.

a ostatní věřící udě
lat chudší, ale bohatší. Pán Ježíš za svého pozemského

své dílo ’
jménu Ježíšově.

Co udělil Ježíš svým učedníkům dříve, než od nich 
odešel? Jan 20,22

Učedníci však přijali tento dar v plnosti jen po na
nebevstoupení svého Pána. Bylo to ve zvláštním smyslu 
požehnání nebes.

je získává Boží pracovník moc a úspěch. Ducli svátý je 
utěšitel jako osobní přítomnost Kristova pro člověka.

4. Ježíšovo zaslíbení — Jan 14,16

a ve jménu koho? Jan

Tak jako Ježíš přišel na zemi ve jménu Otce a konal
- ve jménu Otce, tak Duch svátý měl přijít



době proroka Izaiáše? Iz

5. úkol — dne 3. listopadu 1979 

Splněné zaslíbení

Zákl. verš: Sk 2,2 — 4 .

znamení toho dostali

1. Obnovené zaslíbení Ducha

Které z předešlých zaslíbení znovu připomenul Pán Je-
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pobytu mohl být vždy jen na jednom místě. Když byl 
se svými třemi učedníky na hoře, nemohl být s ostatní
mi učedníky na jejím úpatí. Byl omezený prostorem prá
vě tak, jako my. Duch svátý však neměl mít tyto tě
lesné nebo prostorové zábrany.

Co bylo zaslíbeno Izraeli v
59,19

Jak si přivlastňujeme toto zaslíbeni? Gal 3,14
Hledíme-li na Ježíše s důvěrou, získáváme od Ducha 

svátého sílu, která přemohla nepřítele a která nám za 
každého pokušení ukáže cestu. Když původce hříchu při
chází jako záplava, musíme jeho pokušením čelit me
čem Ducha a Ježíš bude naším pomocníkem.

Letnice neznamenají začátek působení Ducha svátého 
Po svém odchodu na nebesa Ježíš svěřil celou správu své 
církve Duchu svátému, a to až do svého slavného dru
hého příchodu.

Letnice spíše znamenaly uvedení Ježíše na Boží pravici 
v nebesích, kde zaujal své původní postavení u Otce, jako 
měl před svým vtělením, jakož i začátek jeho velekněž
ské služby. V důsledku toho a na 
jeho následovníci plnost moci Ducha.



žíš svým učedníkům před odchodem na nebesa? Sk 1,

Ducha

ve

2. Očekávání jako příprava

3. Letniční naplnění — Sk 2,1.2

175

moc. 
služby.

na splnění zaslíbení

4.5
Slova „zaslíbení ’ Otcovo“ se vztahují na dar 

svátého, kterého Ježíš slíbil svým učedníkům, jak o tom 
čteme u Jana 14, 16—26; 16,7 — 13. Učedníci měli zůstat 
v Jeruzalémě, pokud se toto zaslíbení nesplní.

V tomto příkazu je důraz na naplnění Božího zaslíbe
ní v pravou chvíli. Samotné očekávání by Ducha nebylo 
přivedlo. Slovo „zaslíbení“, jak se užívá na jiných místech 
Nového zákona, zdůrazňuje spíše Boží milost než lidské 
úsilí. Duch svátý je Boží dobrovolný dar a je odpovědí 
na víru věřícího.

Co mělo provázet zaslíbení daru Ducha svátého 
vztahu k učedníkům? Sk 1,8

Spolu s Duchem svátým měli učedníci přijmout 
Křest Ducha je vždy dán za účelem svědectví a

O letnicích učedníci žili v úplném souladu s Boží vů
lí a ve vzájemné shodě. Byli připraveni přijmout Ducha 
svátého.

Znamením čeho bylo vylití Ducha svátého? Sk 2,33 
Kristovo nanebevstoupení bylo znamením, že jeho ná-.

Co dělali učedníci, když čekali 
o Duchu svátém? Sk 1,14

Jednota se nedosahuje slovy.
Jaký byl často postoj a vztah učedníků mezi sebou? 

Mar 9,33.34
Všimněme si, že Duch svátý byl vylit až po tom, když 

učedníci byli dokonale jednotní a když přestali toužit po 
přednostním postavení. Byli jednomyslní, dali stranou 
všechno, co je rozdělovalo. Duch Ježíše oživoval celé shro-. 
máždění věřících.
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4. Dar jazyka — Sk 2,5 — 7

podobě ohni-'
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sledovníci mají doslat slíbené požehnání. Jen po jeho pří-* 
chodu ’se měli pustit do práce. Když Kristus prošel ne
beskými branami, byl uveden na trůn za chvalořečení an
dělů. Vylití Ducha svátého bylo nebeským oznámením, že 
se dokonalo Vykupitelovo oslavení. Spasitel podle svého 
zaslíbení poslal svým učedníkům Ducha svátého jako zna
mení, že přijal všechnu moc na nebi i na zemi a že 
je tím Pomazaným nad svým lidem.

Když budou naše srdce sjednocena s Kristem a náš ži- 
vot bude v souladu s jeho dílem, pak Duch, který sestou- 

o letnicích na učedníky, sestoupí i na nás.

5. Dar výmluvnosti

Jak byli věřící usměrňováni 
letnicích? Sk 2,4

Věřící nejen že dostali dar jazyků, ale jejich poselství 
bylo přímo usměrňováno Duchem svátým.

Jak byl diákon Filip usměrněn ve své práci? Sk 8,26
Pokud byl Filip ještě v Samaří, nebeský posel ho usměr-t 

ňoval na cesiu z Jeruzaléma do Gázy. Proto vstal a šel.

tolové měli pracovat a 
dílo.

Jak se později Duch svátý projevil mezi věřícími v Ce- 
sarei a v Efezu? Sk 10,44—46; 19,1—6

Když Pavel na ně kladl ruce, přijali rovněž křest Du
cha svátého, který je uschopnil mluvit jazyky jiných ná
rodů a prorokovat. Tak byli připraveni pro misijní dílo 
v Eíezu a v jeho okolí a mohli zvěstovat evangelium v Ma
lé Asii.

ve své výmluvnosti po

Duch svátý sestoupil na shromážděné v i 
vých jazyků. Byl to symbol daru, který učedníci dostali 
a který je uschopnil plynně mluvit jazyky, kterými do té 
doby nehovořili. Oheň znamenal horlivost, s jakou apoš- 

moc, která měla provázet jejich



6. Duch svátý po letnicích

sva

ti. úkol — dne 10. listopadu 1979

Křest Duchem svátým

Zákl. verš: Sk 1,5
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Jan Křtitel předpověděl, že přicházející Mesiáš bude 
křtít Duchem a ohněm, jako on křtil hříšníky vodou.

Tato předpověd byla předmětem mnohých diskusí, ba 
i hádek mezi křesťany. Různé církve i jednotlivci za1? 
stávali velmi odlišné názory, pokud šlo o význam pokřtě
ní Duchem a naplnění Duchem.

Duch svátý přebývá v každém, kdo přijal Ježíše jako

Máme v Písmu nějaký důkaz, že apoštolově byli i po 
letnicích vedeni Duchem svátým? Sk 4,8

Zkušenost apoštolů po letnicích nebyla nějakým chvib 
kovým jevem, ale působila trvale v jejich životě. To vy-, 
plývá z rozdílu, jak se Petr choval, pokud byl s Ježí
šem a jak se choval později. Tam, kde Petr dříve svého 
Pána zapřel, ted ho nebojácně vyznával.

Co zjistili kněží, když Petr a Jan v moci Ducha 
tého nebojácně svědčili o Ježíšovi? Sk 4,13

Pán Bůh po vylití svého Ducha na první učedníky ne
uzavřel nebeský zdroj. I my můžeme dostat plnost jeho 
požehnání. Nebesa jsou plna pokladů jeho milosti a ti, 
kteří přicházejí k Bohu s vírou, mohou žádat všechno, 
co zaslíbil.

Nepochyboval o této výzvě a neváhal poslechnout, protože 
se naučil podřizovat se vůli Boží.



1. Obrácení a Duch svátý — Sk 2,37

tělo Kristovo?

2. Pokání
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svého osobního Spasitele. Apoštol Pavel to potvrzuje slo
vy: „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho“. Apoštol 
Jan dodává: „Ježíš v nás zůstává. To poznáme po Duj 
chu, kterého nám dal.“

Každý křesťan — jak jsme se učili v druhém úkolu — 
je zapečetěn a dostal závdavek Ducha svátého, když pře
stal odporovat Bohu a přijal Ježíše za svého Spasitele.

jevem změny, která se stala 
zen z 1 
vdavkem 
Bohu.

z řeckého vý-<

o pokřtění v

Bůh osvobozuje neobráceného člověka skrze Ducha svá
tého. O kázání apoštolů o letnicích čteme: Duch svátý 
přesvědčoval lidi božskou mocí. Slova apoštolů byla jako 
ostré šípy Všemohoucího, která přesvědčovala lidi o je
jich vině, kterou spáchali, když zavrhli a ukřižovali Pá
na slávy.

Co podle Petrových slov přijali lidé, kteří činili pokání 
a byli pokřtěni? Sk 2,38

Co říká apoštol Pavel
1 Kor 12,13

Praví věřící jsou pokřtěni v jednom Duchu a v jedno 
tělo Kristovo, kterým je církev. Křest vodou je vnějším pro-« 

' i v srdci. Pravý věřící je zro-1 
Ducha. Duch je činitel, který zapečeťuje a je záa 

a připomínkou věřícímu, že věřící člověk patří

a Duch svátý — Sk 2,38

Pokání je změna smýšlení o hříchu, o Bohu a o Ježíši 
Kristu, jakož i o Duchu svátém, třetí osobě Trojice. Smýš
lení odbojné vůči Bohu a zavrhující Ježíše jako Pána 
a Spasitele se pokáním mění.

Která biblická osobnost je výstižným příkladem takové 
změny smýšlení? Rím 1,1

Apoštol Pavel se v některých svých dopisech předsta
vuje jako sluha. Toto slovo je přeloženo



3. Poslušnost a Duch svátý — Sk 5,32
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4. Víra a Duch svátý

Jakou otázku položil apoštol Pavel Galatským? Gal 3,2
Galaťané byli svědky naplnění zaslíbení o Duchu svá

tém ve vlastním životě. To byl výsledek jejich víry.
Jak je možno poznat živou, spásnou víru? Gal 5,5.6
Víra podle Písma není pouhou teorií, ale poznáním 

uskutečněné pravdy. Víra, která je výsledkem přijetí Du
cha svátého, je víra v Ježíše Krista, protože Duch svá
tý je Ježíšův dar. Ti, kteří poznávají pravý charakter Křis-.

člověk, který přijal Ducha svaj

rázu duolos a znamená .spoutaný“, „sluha“ nebo „oH 
rok“.

Jestliže se apoštol Pavel sám označuje za otroka, ne-1 
znamená to, že je nějakým nedobrovolným otrokem Ježí-i 
šovým. Chce nám tím spíše říci, že se rozhodl podřídit 
všechny své plány, přání a touhy Boží vůli. Když se plně 
rozhodneme podřídit se Bohu, pak také dovolujeme, aby 
nás Duch svátý vedl ve všem, co děláme.

Z tohoto textu vyplývá, že poslušnost je jedním z před
pokladů přijetí Ducha svátého. Pokud člověk vědomě a 
svévolně neposlouchá Boha, nemůže tvrdit, že byl po
křtěn Duchem svátým. Jestli to však tvrdí, pak ho snad 
ovládá nějaký falešný duch. Padělek se totiž v určitém 
smyslu podobá pravému. Mnozí lidé jsou stále odvá
děni něčím falešným.

Co se stane, když se
tého, odvrátí od Boha? 1 Sam 16,14

Když Saul byl v Izraeli povolán ke královské službě 
a pomazán Samuelem, smýšlel o sobě skromně. Později 
Saul pohrdl pokáráním, které mu Bůh poslal skrze Du
cha svátého. Nemohl přijmout Boží pomoc a jeho rady, 
pokud by se nebyl vrátil k Bohu a kajícně vyznal své 
hříchy.



5. Příklad víry - 2 Moj 14,15.21.22

museli vzít Bo-

6. Naplnění Duchem svátým
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váli blýskající se výzbroj a i 
předvoj mohutné armády. Když 
1 " * ~ * * - - -

bylo záchrany, jestliže nezasáhne sám Bůh. 
však do tohoto postavení dostali na i 
či Božímu příkazu, Mojžíš se nebál následků.

Co stihlo Egypťany? 2 Moj 14,27 28
— — --------04444 11, IlJUďlUl VÍ<Jl

slovo a jít vpřed. Chceme-li my být spaseni pro
Jestliže Izraelci chtěli uniknout smrti 

ha za t 
věčnost, pak rovněž musíme vzít Boha za slovo, tj důvě
řovat mu.

se dá

Židé se utábořili u moře. Jeho vody se jim jevily ja
ko nepřekonatelná překážka, zatímco z jihu jim v dalším 
postupu bránilo vysoké horstvo. V dálce náhle zpozoro- 

pohyb bojových vozů. Byl to 
i se vojsko blížilo, bylo 

vidět rychlý pohyb Egypťanů. Izraelce ovládl strach. Ne- 
Protože se 

základě poslušnosti vů-

Čím měli být podle rady apoštola naplněni věřící v Efe- 
zu? Ef 5,18

Pavlovo vyjádření není nějakým libovolným příkazem. 
Zde jde spíše o jejich vlastní rozhodnutí a apoštol k ně' 
mu věřící horlivě nabádá.

Čím jiným může být člověk také naplněn nebo usměr
ňován? Mat 8,16

Záleží na volbě každého člověka, kterou mocí 
ovládat nebo usměrňovat.

Čím byl Ježíš naplněn? Luk 4,1; Sk 10,38
Pán Ježíš denně přijímal nový křest Ducha svátého. Z to

ho je zřejmé, že tento křest není jen počátečním naplně
ním Duchem svátým. Jde spíše o stálé opětované napl
ňování.

la a přijímají jej do srdce, mají věčný život. Kristus v něm 
přebývá skrze Ducha svátého, a Duch Boží v srdci člo
věka je začátkem věčného života.



7. úkol — dne 17. listopadu 1979

Dary Ducha svátého

Zákl. verš: 1 Kor 12,1.4

1. Církev jako tělo — 1 Kor 12,13.27
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Skrze Ducha jsme byli znovuzrozeni a 
údy těla Kristova. Skrze křest ponořením jsme

Búh chce osvěžit svůj lid darem svátého Ducha a zno=» 
va ho pokřtit ve své lásce. V církvi nemusí být nedo
statek Ducha svátého. Po Kristově nanebevstoupení Duch 
svátý sestoupil na čekající, modlící se a věřící učedníky 
tak plně a mocně, že zasáhl každé srdce. V budoucnu má 
být země osvícena Boží slávou.

Duch je jen jeden, ale projevy Ducha svátého jsou 
mnohé a rozličné. Tyto dary milosti, charismata, 
nacházíme především na třech různých místech Písma: 
Řím 12,4 — 8; 1 Kor 12 — 14 kap. a Ef 4,7 — 13. Pravdě
podobně ani zde všechny vyjmenované dary nevystihují 
všechno. Tyto dary dostala církev po Kristově nanebe
vstoupení.

Žádný jednotlivec v církvi neměl očekávat, že dostane 
všechny dary Ducha svátého. Ani všichni členové nemě
li očekávat, že dostanou tentýž dar nebo stejné duchovní 
obdarování. Nový zákon připodobňuje církev, v které se 
projevují dary Ducha, lidskému tělu. Různé údy těla tvoří 
celek. A tedy různé dary Ducha svátého se projevují 
u členů církve, kteří spolu tvoří církevní obecenství. Po
dle rady E. G. Whiteové bychom si měli zapamatovat 
zvláště 12. a 13 kap. 1. epištoly Korintským.

stali jsme se 
se stali



2. Moudrost, poznání a víra — 1 Kor 12,8.9a
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v těle církve podle ap. Pavj

Pavel snažil čelit výmluvnosti výmluvnos-* 
nedostavil.

v církvi? Ef 4,12.13

3. Divy a uzdravování — 1 Kor 12,8 — 10

Dary Ducha zůstanou v církvi-až do Ježíšova návra’ 
tu. Bude to tedy i dar uzdravování, jakož i dar schop3 
nosti dělat divý.

Jakou mocí konal Ježíš divý uzdravování? Mat 12,28 
Tělesné uzdravování souvisí s posláním evangelia.
Jak mají věrní Boží následovníci poznat, zda divý po3 

cházejí od Boha, nebo od zlého? 1 Jana 4,1

členy církve. Avšak údy církve jsou rovněž tak odlišné, 
jako jsou rozdílné údy těla.

Které dary je možné najít 
la? 1 Kor 12,4-11.28

Křesťanská jednota je moc. Je svědectvím o tom, že ti, 
kteří ji mají, jsou dětmi Božími. Má neodvolatelný vliv 
na svět a je svědectvím o tom, že člověk ve své lidské 
přirozenosti může být účastníkem Boží přirozenosti a unik-* 
nout porušenosti, která je na světě. Máme být zajedno 
s našimi bližními i s Kristem. A v Kristu máme být za3 
jedno s Bohem. Pak budou o nás platit slova: „Jste v něm 
dokonali“.

Jaký účel mají tyto různé dary

Bůh nedělá ani dvě věci stejně. Podle zjištění botaniků 
z tisíce listů na stromě ani dva nejsou si přesně podob-* 
né. Z nespočetných miliónů sněhových krystalků je každý 
jiný. O jakém druhu moudrosti se zmiňuje ap. Pavel? 
1 Kor 2,5-7.

V Aténách se
lí a logice logikou, ale očekávaný úspěch se
Až dodatečně pochopil, že potřebuje mít víc, než je lid-* 
ská moudrost. Jestli mají být hříšníci přesvědčeni a obrá3 
ceni, jejich úsilí musí proniknout Duch Boží a posvětit 
všechen jejich duchovní jozvoj. •
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Věříme, že „jazyky“ zde vzpomenuté jsou cizí Jazyky, 
protože se tento dar projevil 
zaznamenaných příležitostech.

se usku-e

. - . •
o letnicích a též při jiných

V některých kruzích křesťanů se divý a dary jazyků po* 
kládají za bezpodmínečný důkaz, že věřící je dítkem Bo3- 
žím anebo že byl pokřtěn Duchem svátým. Písmo však 
nikde netvrdí, že dar jazyků, konání divů anebo jiná zna-< 
mění musí být nutně důkazem pravé víry. Jenom «va=? 
tost je tou jedinou biblickou podmínkou, aby člověk viděl 
Boha (Žid 12,14). Svatost není něco nahodilého, je to 
bezpodmínečná nutnost. Vidět Boha závisí na svatosti a 
přizpůsobení se jeho vůli, ale ne na schopnosti konat 
divý.

4. Dar proroctví

Prorok je Boží posel. I když se starý Izrael stal krá=? 
lovstvím, poselství a naučení od Boha dostával prorok. 
On měl Boží zvěst oznamovat králi. Prorok je tedy Bo3 
žím zástupcem u lidí, jako byl kněz lidským zástupcem 
před Bohem. Obsah poselství proroka nemusí být předpo3 
věd budoucnosti. Může jím být všechno, co Bůh chce 
oznámit svému lidu, ať už jde o minulost, přítomnost ne3 
bo budoucnost. Boží církev dnes potřebuje naučení od 
Boha právě tak, jak tomu bylo dříve. K tomu účelu slou-* 
ží v církvi prorocký dar.

Co je kromě proroků potřebné v církvi, aby 
tečnily Boží plány? 1 Kor 12,28

I když dílo evangelia je věc Boží, jsou přece jen ně3 
kteří lidé povoláni, aby toto dílo usměrňovali pod Božím 
vedením. * <•

Z kterých příkladů z apoštolské církve poznáváme; že 
Bůh ve své organizované církvi působí skrze určité': ná'3 
stroje? Sk 13,1—3; 9,10 — 17 1

5. Jazyky a jejich výklad — 1 Kor 12,8—10
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6. Pomocníci — 1 Kor 12,28
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letnicích aČím Bůh zázračně obdařil apoštoly o
později? Sk 2,4 — 6

Prvotní církev potřebovala dar jazyků, čili ovládání ci3 
zích řečí. Evangelium se mělo zvěstovat světu, a většina 
pivních křesťanů neovládala cizí jazyky.

Tímto darem všeobecně rozumíme schopnost konat dias 
koňskou službu v církvi a sloužit potřebným lidem. I když 
toto dílo nemá takovou popularitu jako jiné dary, je 
v církevním životě velmi důležité. Umět navštěvovat ne
mocné a poskytovat jim soucitnou pomoc, ať už tělesnou 
nebo duchovní, může vést k obrácení lidí ke Spasiteli.

Jak naznačují prorok Izaiáš a apoštol Jakub důleži
tost této práce? Iz 58,6.7; Jak 1,27

Bohu nejde o množství našich shromáždění, nejde mu 
o množství modliteb, ale o konání spravedlnosti, o koná
ní toho, co je správné a co je nutno vykonat v pravý čas. 
Máme méně dbát o vlastní osobu a více se starat o bo
lesti druhých.

Židé byli rozptýleni mezi všechny národy a mluvili 
různými jazyky. Tato rozmanitost jazyků byla velkou pře
kážkou v práci Božích služebníků při zvěstování Kristova 
učení do posledních končin země. Bůh zázračným způ4 
sobem překlenul tuto překážku, a tím mocně potvrdil svě
dectví těchto Kristových svědků.

Co řekl Pavel o své zkušenosti s jazyky? 1 Kor 14,18
Ve svém evangelizačním úsilí mezi pohany musel Pa

vel ustavičně používat jiný jazyk, než byla jeho mateř
ština.



8. úkol — dne 24. listopadu 1979 

Ovoce Ducha svátého

Zákl. verš: Gal 5,22.23

1. Láska - Gal 5,22

různýc h barev,
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Prvořadým plodem Ducha je láska. Všechno ostatní 
jsou jen určité stránky této božské vlastnosti. Právě tak 
jako se barva slunečního světla skládá z 
tak všechny tyto dary spolu tvoří lásku.

Co je možné najít v životě následovníků Krista, když 
Ježíš v nich žije svým životem? Jan 15,4.5; 17,26

Ježíš je Bůh. Protože mimo Boha není žádného života, 
potom mimo něj není ani žádné lásky nebo ctnosti. Jestli 
člověk chce vlastnit nebo projevovat božskou lásku, musí 
ji nejdříve přijmout od Boha. Není jiného zdroje. Jako 
měsíc a planety naší sluneční soustavy svítí odraže
ným světlem slunce, tak — pokud je jejich učení prav
divé — velcí myslitelé tohoto světa zrcadlí paprsky

Ovoce Ducha svátého je Boží dar církvi. Avšak Duch 
svátý sám je největším darem věřícímu. V něm jsou zahr
nuty všechny dobré věci. Stvořitel nám nemůže dát nic 
většího a nic lepšího. Duch svátý se sám projevuje v cha= 
rakterových rysech křesťana. Apoštol o nich hovoří v jed
notném čísle jako o „ovoci“, a toto ovoce Ducha dává 
do protikladu se skutky těla ve verši 19 — 21.

Použití jednotného čísla pro křesťanské rysy plyne ze 
skutečnosti, že všechny mají být přítomny v životě křes
ťana. Křesťan nepřináší ovoce, jestli chybí třeba jen je
diný plod, zatímco v opačném případě stačí jediný zlý 
rys, aby se o životě takového člověka dalo říci, že plodí 
„skutky těla“.
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Slunce spravedlnosti. Každý paprsek myšlenky, každý zá* 
blesk rozumu pochází ze Světla světa.

Kdo nám pomáhá státi se vlastníky lásky podle slov 
ap. Pavla? Řím 5,5 -

Mnohým chybí láska. Kéž by láska vykořenila ze srd- 
ce nenávist, žárlivost, boj a kořen trpkosti, které poskvr
ňují mnohé. Láska je nebeská vlastnost. Této nebeské rošt* 
lině se plně daří jen tam, kde svrchovaně vládne Kris
tus. Kde je láska, tam je moc i pravda v životě. Láska 
působí dobro a nic jiného než dobro. Ti, kteří mají las* 
ku, přinášejí ovoce svatosti a nakonec vejdou do věčného 
života.

3. Shovívavost — Gal 5,22

Shovívavost (podle kralického překladu tichost) je ne3 
únavná láska a projevuje se v křesťanském vztahu vůči 
druhým.

2. Radost a pokoj — Gal 5,22

Radost je jásající láska, zatímco pokoj je láska odpo
čívající. V životě opravdového křesťana najdeme obě ty
to stránky lásky.

Jak se dívali apoštolově, plní Ducha svátého, i na pro* 
následování a utrpení pro Krista? Sk 5,40.41

Je celkem možné, že naše nářky a vzdychání jsou u ně* 
koho příznakem prázdnoty života. Chceme mít ve svém 
životě radost? Když budeme pod vlivem Ducha svátého 
pěstovat vděčnost, poznáme, že vděčnost je půdou, z kte-. 
ré vyrůstá radost.

Kterou další vlastností, uvedenou hned po radosti, se 
vyznačuje život věřícího, když v něm přebývá Duch sva’ 
tý? Gal 5,22

Pokoj nezávisí na vnějších okolnostech. Kdyby pokoj 
závisel na prostředí a na okolnostech, pak bychom byli 
ustavičnou obětí nepokoje. Pokoj křesťana se zakládá na 
jeho spojení s Bohem.



4. Laskavost

5. Věrnost — Gal 5,22
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a dobrota — Gal 5,22

za to odmč3 
urážkách. Být shovívá3 

a smutným, ncj

Shovívavost něco přináší, ale neočekává 
nu. Shovívavost je trpělivá i v 
vým neznamená ještě být zamračeným 
vlídným a bezcitným; pravý opak je pravdou.

Kdo je posledním zdrojem shovívavosti? 2 Moj 34,6; 
Rim 2,4

Bůh, kterému sloužíme, je dlouhoshovívavý; „neboť ne3 
přestávají milosrdenství jeho“ (Pláč Jer 3,22). V době 
milosti žádá lidi, aby přijali dar života.

právě na základě věr3 
*' i v zájmu toho dru3 

v Boha povede k odevzdá3 
jeho vůli a plánům.

Toužíme po laskavosti a něžnosti. Bez ní nemůžeme žít 
v rodinném kruhu. Jestli chceme správně vychovávat své 
děti, musíme projevit ducha laskavé něžnosti, tichosti a 
dlouhoshovívavosti. Když je poučujeme, že musí být las3 
kavé, pak i my sami musíme takovými být. Rodiče však 
přitom nesmí být nerozvážně povolní anebo slabí. Mat3 
ka musí být pevná a rozhodná.

O kterém dalším plodu Ducha po laskavosti se apoš3 
tol zmiňuje? Gal 5,22

Pravá dobrota má před Bohem význam pravé veli
kosti. O ceně člověka rozhoduje stav jeho mravních záliba 
Člověk může mít majetek i nadání, a přece může být bez3 
cenný, protože na oltáři jeho srdce nikdy nehořel zářivý 
oheň dobroty.

Ve věrnosti je zahrnula úplná důvěra, která vede k bez3 
výhradnému odevzdání se milované osobě a jejím plá3 
nům. Tato věrnost nebo důvěra je ilustrovaná manžeb 
ským svazkem dvou lidí, kteří se 
nosli a důvěry zříkají své osobní vůle 
hého. Věrnost jakožto živá víra 
nos ti Bohu a k podřízení se



mněla víra, která nevede k podřízenosti vůli Boží, je fa-

nebo praktická? Čti Žid 11. kap.

6. Mírnost a zdrženlivost — Gal 5,22
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Co říká ap. Pavel o vztahu věrnosti (víry) k lásce ve 
své slavné kapitole lásky? 1 Kor 13,13

Láska převyšuje víru, protože láska je základem víry. 
Bez podkladu lásky nemůže být skutečně živé víry. Do
mnělá víra, která nevede k podřízenosti vůli Boží, je fa
lešnou vírou. Živá neboli spásná víra není nikdy jen 
teoretická, ale spíše praktická a činorodá.

Jak podle Pavlových slov působí láska? Gal 5,6
Je ve slavné kapitole víry představena víra teoretická

Mírnost (podle kralického překladu krotkost) nezname
ná, že ten, kdo ji vlastní, nechá se sebou dělat, co se 
komu zachce. Mírnost je spíše vlastností toho, kdo se 
naučil disciplině, anebo je schopen podřídit se, když ná
sleduje směrnice P. Ježíše. Biblické příklady mírnosti — 
jako je kromě jiných Mojžíš a^Ježíš — jsou pravým opa
kem nějáké zbabělé mírnosti.

Kdo byl -podle Písma nejmírnějším člověkem? 4 Moj 
12,3

Mojžíš byl pokorným mužem. Bůh jej nazval nejmír
nějším neboli nejtišším člověkem na zemi. Byl velkorysý, 
šlechetný a vyrovnaný. Uměl úspěšně napomínat své bliž
ní, protože samotný jeho život byl živým příkladem toho, 
čím se člověk může stát a co může docílit s Boží pomocí.

Jak projevil Ježíš pravou mírnost na nebi i na zemi? 
Fil 2,5-8

O kterém posledním ovoci Ducha se zmiňuje apoštol 
Pavel v uvažované souvislosti? Gal 5,22

Zdrženlivost neboli sebeovládání znamená víc než stříd
most. Střídmost je už v sebeovládání zahrnuta. Sebeovlá
dání je v určitém smyslu dovršením stavby charakteru. 
Když je sebeovládání člověka usměrňované Duchem svá
tým, pak člověk získává duchovní podobu Kristovu.



9 úkol — dne 1. prosince 1979

Průvodce křesťana

Zákl. verš: Jan 16,13

stále jim připomínat plán Otce

1. Duch svátý jako vůdce — Jan 14,26

Ježíše a
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Bůh nezapomněl na Adama a Evu ani po jejich pádu 
do hříchu. 1 když se s nimi sám už nemohl stýkat, roz
hodl se, že je bude ustavičně provázet Duchem svátým. 
On je měl napomínat a stále jim připomínat plán Otce 
se zbloudilými dětmi.

Duch svátý je Boží dar člověku. Bez Ježíšovy smrti za 
naše hříchy by člověk nemohl být spasen. Avšak bez Du
cha, který by nás vedl, působil znovuzrození, přebýval 
v nás a zmocňoval nás k tomu, abychom mohli přijmout 
spasení vydobyté na Golgatě, by naše spasení nebylo mož
né. Ježíš a Duch svátý jsou jedno při zachraňování člo
věka, který hyne pro svá přestoupení, a přivádějí ho zpět 
do přítomnosti Otce. Plánem. Otce je zavést skrze Ježíše 
Krista a Ducha svátého pokoj a soulad, který vládl mezi 
Bohem a člověkem před pádem do hříchu.

Tak jako vyslanec mluví jménem své země v některé 
zemi cizí, tak Duch svátý chce mluvit k člověku ve jménu 
Ježíše a v jeho moci. Ježíš prostřednictvím Ducha svátého 
koná dosud svou pozemskou službu učitele, působí skrze 
Ducha svátého.

Co jiného má ještě dělat Duch kromě učení? Jan 14, 
26b

Kristova naučení se stala učedníkům po příchodu Du
cha svátého jakoby novým zjevením. Písmo se jim stalo 
jakoby novou knihou.



2. Souhlas s vedením'Ducha
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Jak Pán Ježíš stále připomínal tuto učitelskou službu 
Ducha svátého? Jan 16,12.13

Duch svátý je živý, osobní učitel. Kdykoli otevřeme 
Písmo, může nám Duch svátý odhalit pravý smysl pře
čteného. Bůh nás může svým Duchem v jednom okamži
ku naučit víc, než bychom se naučili od slavných mužů 
světa.

Božími? Řím 8,14
Pouhé vyznání nebo přetvářka nás neudělají dětmi Bo

žími. Avšak ochotná poslušnost vůle Boží svědčí o tom, 
že naše víra je pravá.

Čím se 
s Bohem a

budou vyznačovat ti, kteří nakonec budou žít 
s nebeskými anděly? Iz 1,19; 1 Par 28,9

Základem náboženství je láska k Bohu. Služba Bohu 
z pouhého výhledu na odměnu nebo ze strachu před tres- 
tem, nemá žádnou cenu. Ani odpadnutí není Bohu tak od
porné, jako pokrytectví a pouhá formální bohoslužba.

3. Průvodce Božím slovem — Ef 6,17

Co používá Duch svátý, aby člověka seznámil s prav
dou? Jan 17,17

Tomu, kdo věří, je Kristus vzácný. Jeho Duch, půso
bící na srdce a mysl věřícího, je v dokonalé shodě s tím, 
co je napsáno ve Slovu. Duch a Slovo dokonale souhlasí. 
Takovýmto způsobem Duch svědčí našemu duchu, že jsme 
se narodili z Boha.

Křesían se dobrovolně rozhoduje nenásledovat vlastní 
podněty a neuspokojovat vlastni náklonnosti, ale místo 
toho následovat pravdy a pokyny Ducha svátého. Posvě
cený následovník Ježíše Krista nebude dělat nic bez rady 
a vedení Božího Ducha. Stále se ptá: „Pane, co chceš, 
abych činil?“

Podle čeho poznáme, že jsme, nebo nejsme pravými dětmi



pronásledování — 2 Tím 3,12; Zj 12,17

5. Příklad vedení Duchem — Luk 2,25 — 30
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v malém Ježí

4. Průvodce v

Simeon měl takové úzké společenství s Bohem, že Duch 
svátý ho pudil do chrámu v den, kdy dítě Ježíš mělo být 
zasvěceno Bohu. Mezi chlapci, kteří byli v ten den rov-, 
něž zasvěcováni Bohu, vzal do rukou Ježíše Sloužící kněz 
nepoznal v Ježíši zaslíbeného Mesiáše, protože nebyl scho
pen vnímat podněty Ducha svátého. Siineon ho však roz- 
poznal, protože Bůh mu ukázal Pomazaného Páně. Si
meon, podobně jako Abrahám před staletími, poznal hlas 
svého Pána.

Kdo při této příležitosti poznal rovněž 
ši přicházejícího Mesiáše? Luk 2,36 — 38

Prorokyně Anna rovněž přišla a potvrdila Simeonovo 
proroctví o Kristu. Když Simeon mluvil, její tvář zářila

Na sklonku dějin světa, před Ježíšovým návratem, věřící 
budou muset mocně obhajovat pravdu a mnozí z jejich 
posluchačů se rozhodnou zachovávat* všechna Boží přiká
zání. Tak se světlo dostane tisícům, kteří by jinak nevě
děli nic o těchto pravdách.

Kdo bude usměrňovat výpovědi věřících, když se bu
dou muset zodpovídat ze své naděje? Mat 10,19 20

Těžkosti pomohou rozšířit světlo. Kristovi služebníci se 
dostanou před mocné tohoto světa, kteří by se jinak 
nedozvěděli o evangeliu. Když Duch Boží osvítí mysl Bo
žích služebníků, bude pravda zvěstovaná v Boží moci 
a důstojnosti.

Jakou zkušenost zažil ap. Pavel? 2 Tim 4,16.17
Pavel, obhájce pravdy, stál jako věrný mezi nevěrnými, 

spolehlivý mezi nespolehlivými před Neronem. Stál tam 
jako Boží zástupce a jeho hlas byl hlasem z nebe. V jeho 
slovu či pohledu nebylo strachu, smutku ani opovržení. 
Jeho slova zněla jako výkřik vítěze po boji.



6. Duch svátý vede k Ježíši — Jan 16,14

10. úkol — dne 8. prosince 1979

Život skrze Ducha svátého

Zákl. verš: Jan 6.63
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Pán Ježíš i Duch svátý spolupracují pro spásu lidstva. 
Vtělení, utrpení, smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a pří-*

Boží slávou a ona vyjádřila 
vidět Pomazaného Páně.

Dílo a

z celého srdce dík, že směla

záměr Ducha svátého mají svůj střed v Kristu. 
Duch svátý neobrací pozornost na sebe, ale pozornost všech 
usměrňuje na Ježíše. Zkušebním kamenem působení Ducha 
svátého ve věřících nebo v církvích je, jaké místo má 
u nich Ježíš.

Jak se má křesťan stavět k duchům, s kterými se může 
setkat? 1 Jana 4,1

Křesťan nesmí přijímat každou duchovní činnost nebo 
každého ducha jako od Boha. Křesťan nesmí být lehko
věrný. Jsou i jiní duchové. Bůh se postaral o to, aby 
křesťan uměl rozeznat duchy. Podle 1 Kor 12,10 je to je
den z darů Ducha. Jestli si chceme ověřit, .z jakého ducha 
pocházejí určité podněty, potom to musíme vyzkoušet Pís
mem. Duch svátý nikdy nevede člověka proti Písmu.

Koho Duch svátý oslavuje? Jan 16,13; 15,26b
V těchto slovech hovoří Kristus o vrcholném díle Ducha 

svátého. Duch oslavuje Krista tím, že ho dělá svrchova-. 
ným středem pozornosti, a Spasitel se tak stává touhou 
a radostí Člověka, v jehož srdci nastala proměna.



nás. Od počátku

děje prostřednicí-*
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nebesích — to všechno je podstatně díte 
—----- l ne-;

2. Duch svátý dává život — Jan 6,63

Duch svátý je Bůh. Proto je životem. Život dostáváme 
tedy skrze Ducha svátého.

Prostřednictvím čeho nám dává Duch svátý nový, bož-i 
ský život? Jan 6,63 b

Kristus může žít v člověku jedině skrze Ducha šva* 
tého. Ježíš působí na naše myšlenky Duchem svátým. Bo-* 
ží působení v člověku a pro člověka se 
vím tohoto Ducha.

Protože náš nový život má původ ve Slovu, čím se má 
i nadále udržovat podle přání Ducha svátého? 1 Petr 2,2

Život tělesný je bez pokrmu neudržitelný; bez výživy se 
neudrží ani život duchovní. Duchovním pokrmem člově-? 
ka je Boží slovo, uváděné do srdce Duchem svátým. Pakli-* 
že máme získat duchovní sílu, pak nutně musíme „jíst“, 
číst a studovat Boží slovo pod vedením Ducha svátého. Je-* 
ho zásady se potom stanou osnovou a tkanivem našeho 
způsobu myšlení, pokud nezačneme samočinně reagovat na 
situace a v každodenním životě se rozhodovat v souladu 
s jeho božsky inspirovaným naučením.

Co je přáním Otce, Syna i Ducha svátého? 2 Petr 3,18
Jaký je náš nový vztah k Bohu a co nám dal Bůh jako 

znamení tohoto nového vztahu? Gal 4,6

mluvná služba v i 
ležité pro naše spasení. Avšak ani toto všechno nám 
musí přinést spásu.

Moc Božího Ducha musí působit v nás. Duch Boží Byl 
dán jako činitel, který nás obnovuje a bez něhož by Křis-* 
lova oběť neměla platnost. Jen on může způsobit změnu 
našeho charakteru, protože může žít v nás. Od počátku 
bylo Božím záměrem, aby Duch svátý žil v každém člo-* 
věku. Původce hříchu se snažil zmařit tento plán.

1. Duch života — Řím 8,10



3. Narození z Ducha — Jan 3,3—6

stáváme vlastníky skrze Ježíše Krista? 1 Jan
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je světu svědectvím 
sobí v <

k záchraně duší. Důsledný život 
zrakem. Přítomnost Ducha svátého 
se projevuje a bude vždy projevovat mocí, která mění 
lidská srdce.

Znovuzrození je obnova a účast na Boží přirozenosti. 
Znovuzrození podle Jana 3. kap. znamená ve skutečnosti 
„narození shora“. Znovuzrození tedy neznamená vrcholný 
rozvoj našeho přirozeného života, ale spíše božský život 
uvedený do našeho původního duchovního stavu, který je 
popsán v Ef 2,1 jako . . mrtví ve vinách a hříších“.

Jak vzniká tento nový život podle slov ap. Pavla? Til 
3,5

Změna v lidských srdcích a proměna lidských povah je 
zázrak, který zjevuje věčně živého Spasitele působícího 

v Kristu je velkým zá-> 
v hlásání slova Božího

Pravdy, zvěstované Ježíšem a přijaté vírou do srdce 
prostřednictvím služby Ducha, znamenají přijímání du
chovního života.

Jak zdůraznil Pán Ježíš životodámost svého slova? Jan 
12,50 a

Věčný život znamená přijímání životodárných prvků 
obsažených v Písmu a konání vůle Boží. Ve Slovu je 
Boží Duch a život.

4. Nový život — 2 Kor 5,17

Jak se stává člověk novým stvořením? Řím 8,9 — 11 
Kdo má očištěné srdce, je cele změněn. Změna charakteru 

i o přítomnosti Krista. Duch Boží pů-f 
člověku nový život, myšlenky a touhy člověka 

jsou usměrňovány podle vůle Kristovy a člověk se ob
novuje v Boží obraz.

Čeho se 
.5,11.12.

Duch Boží, přijatý vírou do srdce, je počátkem věčného



5. Nový život vypuzuje hřích — Řím 8,2

spravedlností, která přichází
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Jen skrze přítomnost Ducha svátého bývá člověk vy-s 
svobozen od hříchu a zachován od věčné smrti.

Když v srdci člověka přebývá Duch Boží, hřích tam 
nemůže setrvávat. Otevřme dveře svých srdcí, aby Ježíš 
mohl vejít a aby hřích byl vypuzen.

Jak může v nás zůstávat tento věčný nebo nový život?
1 Jan 5,12

Když v člověku nepřebývá Kristus skrze Ducha svátého, 
kdo jej tedy ovládá? Řím 7,20

Lidské srdce nesnáší prázdnotu (vakuum) právě tak, 
jako není možná prázdnota ve světě fyzickém. Příroda ji 
okamžitě něčím zaplňuje. Tak vznikají hurikány, tornáda, 
tajfuny a jiné vichřice.

Jaké podobenství řekl Pán Ježíš, aby znázornil, k čemu 
dojde, jestliže nedovolíme, aby nám srdce a život naplnil 
Duch svátý? Mat 12,43—45

a tedy nezávislé na

života. Ti, kteří hledají pravý Kristův charakter, mají 
v sobě prvky věčného života, protože jsou účastníky boží 
ské přirozenosti a unikli porušenosti, která je na světě 
v žádostech.

6. Spravedlnost skrze Ducha svátého — Gal 5,5

Skrze Ducha svátého lidé dostávají dar spravedlnosti. 
V tom spočívá rozdíl mezi spravedlností, kterou člověk 
hledá vlastními skutky, a 
skrze víru. Na první spravedlnosti nemá Duch svátý žádný 
podíl, protože úsilí je čistě lidské, 
Boží milosti.

Koho nám dal Pán Bůh ve své prozřetelnosti za vzor? 
Řím 8,29

Když jsou věřící syceni Božím slovem, poznávají, že 
mají v sobě ducha a život. Toto slovo umrtvuje přirozenou 
přízemní lidskou povahu a dává nový život v Kristu Je-i



11. úkol — dne 15. prosince 1979

Obnovitel Božího obrazu v člověku

Zákl. verš: Fil 1,6

1. Člověk stvořený k obrazu Božímu — 1 Moj 1,27
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Bohu stále 
jeho cha-:

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk byl ve 
své nevinnosti sice dokonalý, ale nebyl plně rozvinutý. 
Božím záměrem bylo, aby člověk rostl, rozvíjel se a z ne
vinnosti přešel ke ctnosti.

I přes biblické zjevení je naše představa o 
mlhavá. Staří Židé vůbec nepochopili Boha a 
rakter. Potom přišel Ježíš, aby zjevil Boha. Ted můžeme 
vědět, jaký Bůh je, protože Ježíš byl „obrazem podstaty 
jeho“. Ježíš sám řekl svým učedníkům: „Kdo vidí mne, 
vidí Otce.“

Čím více poznáváme Ježíše Krista, tím více poznáváme 
i Otce a lépe chápeme, jaký je vlastně Boží obraz.

žíši. Duch svátý přichází k člověku jako pravý Utěšitel. 
Proměňující moc jeho milosti obnovuje Boží obraz v učcd" 
niku Ježiše Krista. Stává se novým stvořením. Láska za" 
ujme místo nenávisti a srdce dostává božskou podobu.

Jaký je Boží plán pro člověka a jak se má uskutečnit?
2 Petr 1,4; Řím 15,16

Přesto, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu, nezna-i 
menalo to, že už duchovně nemůže růst. Jeho charakter se 
měl rozvíjet.

Co je základem Božího charakteru? 1 Jan 4,8
Boží láska je velká a nekonečná. Bůh stvořil svět, aby



Evě jakožto Dárce života

2. Svobodná volba člověka — Řím 6,16

počátku zotročil Adama a Evu? 1 Moj

3. Stvořen k Boží slávě — Iz 43,7
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o jeho děti. Když 
z tohoto stromu, uvědomovali si svou 

Bohu. Strom života měl moc prodlužovat 
z něho jedli, nemohli umřít.

rozšířil nebesa. Chce mít větší rodinu stvořených bytostí. 
Co dal Bůh Adamovi a Evě jakožto Dárce života a 

štěstí? 1 Moj 2,9
Strom života představuje péči Otcovu 

Adam a Eva jedli 
závislost na 
život. Pokud

Bůh stvořil Adama a Evu, aby i se svým potomstvem 
oslavovali jeho jméno. Kdyby byl člověk zůstal věrný 
Bohu, mohl by se na věky těšit z těch předností, které 
mu byly poskytnuty. Po celou věčnost mohl získávat nové 
poklady poznání, odhalovat nové zdroje štěstí a získávat 
stále jasnější představu o moudrosti, moci a lásce Boží. 
Čím víc by byl poznával účel, proč byl stvořen, tím plněji 
by byl zrcadlil slávu Stvořitele.

Co bylo jedním z Božích záměrů při stvoření člověka? 
Zj 4,11

Jediný způsob, jak člověk může dělat Bohu radost, je, 
když bude splňovat záměr, pro který ho Bůh stvořil. Od 
pádu do hříchu může tohoto cíle dosáhnout jen pomocí 
Ducha svátého.

V tomto textu je závažná myšlenka. Často si nepři
pouštíme myšlenku, že bychom byli sluhové nebo otroci. 
Písmo však jasně říká, že jimi jsme a sami o tom roz
hodujeme, komu sloužíme. Jsem otrokem vášní, chutí nebo 
hříšných myšlenek? Sloužím Bohu? Při zkoumání vlast
ních myšlenek a pocitů nebo činů si mohu říci, komu 
vlastně sloužím.

Jak si satan na
3,1-6



4. Satanův záměr s člověkem — Mat 13,24.25

5. Jde o Boží čest — 1 Moj 1,26
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Na konci svého stvořitelského díla Bůh viděl, že 
všechno, co stvořil, bylo velmi dobré. Takovým to vsak 
nezůstalo. V důsledku působení původce hříchu se všechno 
změnilo k nepoznání. Bůh řekl, že „lituje“, že stvořil svět 
i člověka.

Jak vyjádřil Pán Ježíš myšlenku, žé člověk má dobře 
uvažovat o tom, co hodlá podnikat? Luk 14,28 — 31

Dříve, než Bůh stvořil člověka jako bytost se svobodnou 
vůlí, rovněž spočítal „náklady“. Svobodná vůle na straně 
rozumem obdařeného stvoření obsahovala možnost nesou
hlasit se Stvořitelovým plánem. Bůh to věděl. Proto udělal 
příslušná opatření, aby odstranil takovou zhoubnou mož- 
nost. Jeho čest vyžaduje, aby svůj stvořitelský plán do
vedl až k úspěšnému konci.

Jaký bude výsledek, když plán spasení skončí a Pán 
přijde pro své na tuto zemi? 2 Tes 1,10

Duch svátý, který podle Ježíšova zaslíbení byl poslán 
na svět jako utěšitel, mění náš charakter v Kristův obraz.

Hned, jak Pán skrze Ježíše Krista stvořil náš svět 
a Adama s Evou umístil do rajské zahrady, satan projevil 
svůj záměr přizpůsobit naše prarodiče své vlastní povaze 
a připojit je k ostatním odbojníkům. Byl rozhodnut set
řít Boží obraz z lidského potomstva a místo obrazu Božího 
mu dát svůj vlastní obraz.

Co čteme o dobrém semeni mezi trním? Mat 13,7.22
Trní hříchu vyrůstá v každé půdě, nemusíme ho ani 

pěstovat. Avšak o Boží milost je třeba pečovat. Trní a 
bodláčí vždycky roste pohotově a k jeho odstranění je nut
ná činorodá snaha. Jestli srdce člověka stále neovládá Bůh, 
jestli Duch svátý neustále neočišťuje a nezušlechíuje cha
rakter, projeví se v životě člověka jeho staré zvyky.



tato změna dokoná, potom náš život zrcadlí

6. Obnova — 2 Kor 5,17

12. úkol — dne 22. prosince 1979

Hřích proti Duchu svátému

Zákl. verš: Mat 12, 31.32.
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Když se 
slávu Páně.

Hřích je cizí prvek v Božím plánu. Jeho podstatou je 
odloučenost od Boha. To poznali ze zkušenosti Adam a 
Eva v rajské zahradě. Když neposlechli Boží příkaz, aby 
nejedli z ovoce stromu poznání, utekli od Boha.

Hřích je nepřítelem lidské existence, Bůh je však ocho
ten odpustit ho. Lidé nemusí zahynout, i když „všichni 
zhřešili a nemají slávy Boží“. Ježíš zemřel, aby měl 
právo odpouštět kajícím hříšníkům.

Stará přirozenost, zrozená z krve a vůle těla, nemůže 
zdědit království Boží. Staré způsoby, zděděné sklony a 
předešlé zvyklosti musí ze života ustoupit, protože Boží 
milost se nedědí. Být znovuzrozeným znamená mít nové 
pohnutky, nové záliby a nové sklony.

Jak se projevuje naše nová, udělená Boží přirozenost 
v našem vztahu k lidem? 1 Jan 4,10—12

Když jsou lidé navzájem spojeni láskou, a ne z do-* 
nucení nebo ze sobeckých zájmů, dokazují tím, že skrze 
ně působí nadlidská moc. Taková jednota svědčí o obnově 
Božího obrazu v lidech, o tom, že do srdce byla vštěpena 
nová zásada života. Je to důkaz, že v božské povaze je 
síla, která umí odolávat nadpřirozeným mocnostem zla.



1. Chóre, Dátan a Abiron

2. Král Saul - 1 Sam 10,9.10

pozdější krizi,

3. Vůdcové Židů — Mar 3,22
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Kristus židovským vůdcům jasně řekl, že přisuzováním 
díla Ducha svátého satanu se sami odlučují od zdroje po
žehnání. Těm, kteří mluvili proti Ježíši, aniž by pochopili 
jeho božskou povahu, může být odpuštěno, protože půso
bením Ducha svátého mohou poznat své poblouznění a

Existuje však hřích, který je podle Písma neodpustitelný 
a který nutně končí věčnou smrtí. Když člověk odmítá 
odpovídat na Boží dobrotu, která ho má vést ku pokání, 
jeho trvalé odmítání přijmout Boží návrhy milosti nakonec 
končí neodpustitelným hříchem. Tento neodpustitelný hřích 
neboli hřích proti Duchu svátému je trvalé zavrhování 
světla.

Když se Saul připojil k prorokům, Duch svátý v něm 
způsobil velkou změnu. Světlo nebeské čistoty a svatosti 
osvítilo temnotu jeho přirozeného srdce. Poznal sám sebe, 
jaký je před Bohem. Viděl krásu svatosti. Pán mu zjevil 
zdroj síly a milosti a osvítil mu mysl, aby rozuměl Božím 
požadavkům a chápal svou povinnost.

Jaké přednostní právo si osoboval Saul v 
když se Samuel neobjevoval? 1 Sam 13,8.9

Kteří tři mužové podnítili vzpouru proti Mojžíši na 
poušti? 4 Moj 16,1.2

Z čeho obviňovali Mojžíše 4 Moj 16,3
Izraelité zapomněli, že jejich skutečným vůdcem je sám 

Pomazaný (Mesiáš). Mojžíš byl jen jeho služebníkem a 
plnil rozkazy při vedení tohoto lidu.

Co postihlo nakonec odbojníky, kteří odmítli Mojžíšovu 
výzvu ku pokání? 4 Moj 16,28—33



4. Ananiáš a Zaííra — Sk 5, 3.4

hřích

5. Ježíš přišel hříchy odpouštět — Luk 19,10

a
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se dopustil Ananiáš, že ho Petr musel pokárat? Sk

v pří-

Ježíš opustil příbytek slávy a

dělat pokání. Kterýkoli hřích kající a věřící duše muže 
být smyt krví Kristovou, ale kdo zavrhuje dílo Ducha 
svátého, překračuje hranici možného pokání.

Před čím je Ježíš varoval, aby i nadále jeho dílo při-’ 
sužovali satanu? Mat 12, 31.32

Právě působením Ducha svátého Bůh opracovává lid-1 
ská srdce. Když lidé svévolně zavrhují Ducha a oznaa 
čují ho za satana, přelrhávají spojení s Bohem. Když čloJ 
věk zavrhuje Ducha, Bůh už polom pro něj nemůže nic 
udělat.

o hřích krádeže nebo o

přišel na zemi, protože 
věděl, že člověk ponechaný sám sobě je bezmocný 
neodvolatelně ztracený. Bez Spasitele nemá žádné naděje. 
Ježíš přišel zachránit hříšníky.

Ježíšova velká spásná moc je výstižně znázorněna 
pádu Marie Magdalény.

Až kam se měla dostat zvěst o spáse této ženy? Mat 
26,13

Která zaslíbení zvláště zdůrazňují Ježíšovu možnost za
chránit hříšníky do krajnosti? 1 Jan 1,9; Žid 7,25

Zločin čili hřích není jen trvalou překážkou spasení. 
Ježíš může zachránit každého, kdo chce jeho záchranu

Čeho
5,1.2

Šlo v tomto případě
oklamání? Sk 5,4 b

Bůh nenávidí pokrytectví a faleš. Ananiáš a Zafira se 
vůči Bohu dopustili podvodu. Lhali Duchu svátému a 
jejich hřích byl bezodkladně postižen těžkým soudem.

Byli v apoštolské době i jiní, kteří se protivili Duchu 
svátému? Sk 7,51



a nedostatek.

6. Nutnost přesvědčení o hříchu

13. úkol — dne 29. prosince 1979

Lid vedený Duchem svátým

Zákl. verš: Iz 30,21
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Po pádu Adama 
mluvit tváří v

přijmout. Minulost člověka není pro Ježíše prvořadým 
zájmem. Jeho prolitá krev může odstranit každý hřích

přesvědčování o

a Evy do hříchu nemohl už Bůh s nimi 
tvář. Rozhodl se vést je a usměrňovat,

pokoj, musíme poznat 
sami sebe a činit pokání. Farizeus se vzpíral jakémukoli 
usvědčování z hříchu. Duch svátý v něm proto nemohl 
působit. Kristus může spasit jenom toho, kdo poznává, že 
je hříšník.

O co se postaral Bůh ve své milosti, aby člověk mohl 
poznat a uznat svou hříšnost? Jan 16, 8.9

Jestli se má někdo stát dědicem spasení, pak musí nejJ 
dříve poznat, že je hříšníkem. Jednou z našich největších 
potřeb je osobní přesvědčení, že jsme hříšní. Člověk to 
sám od sebe nepozná; posláním Ducha svátého je pře
svědčovat lidi o hříchu. Duch svátý je nejen utěšitel, on 
je též a především přesvědčovatel o hříchu. Utěšitelem se 
stává všem, kteří se smířili s Bohem na základě uznání 
a vyznání svých hříchů.

Jaký příklad moci Ducha svátého v 
hříchu uvádí Písmo? Luk 19,8.9

Jak znázorňuje Ježíš možnost spásy každého pokání 
činícího hříšníka a současně upozornil na beznadějnost 
samospravedlivých? Luk 18,10 —14

Dřív, než získáme odpuštění a



dění Duchem svátým víc, než kdykoli předtím.

doby Soudců — 5 Moj 34,10

době Soudců? Soudců

2. Elizeus - 2 Král 2,9
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jakož i jejich potomky, svým Duchem. Bůh podobně u- 
směrňuje i nás. Mluví k nám skrze svého Svatého ducha. 
Zjevení Ducha svátého v osobním styku s lidmi vždy sou
hlasí s jeho psaným zjevením. Boží lid dnes potřebuje ve

le Při vyjití z Egypta a za

Elizeus si nežádal světskou čest ani vysoké postavení 
mezi mocnými tohoto světa. Toužil po velké míře Ducha 
svátého, kterého Bůh tak štědře dal Eliášovi, kterého chtěl 
poctít přenesením do nebe. Uvědomoval si, že Duch svátý, 
který spočinul na Eliášovi, ho může uzpůsobit, aby zastal 
místo v Izraeli, ke kterému ho Bůh povolal.

Jaké divý se projevovaly, když Elizeus dostal, oč prosil?
2 Král 4,32-36; 5,1.10.14

Elizeus ve své službě mezi lidmi spojoval dílo zdraJ 
votní s učitelským právě tak, jako Spasitel lidstva, kterého 
byl v určitém smyslu předobrazem.

Jak se projevil Elizeus v době hladu? 2 Král 4,42—44 
Toto naučení platí pro Boží lid v každém věku.

Mojžíš byl velký prorok. Bůh s ním mluvil tváří v tvář, 
jako v případě vydání Desatera na Sinaji.

Jak Bůh obvykle oslovoval své proroky? 2 Petr 1,21
Písmo bylo dáno prostřednictvím Ducha svátého. Jo 

však zajímavé všimnout si, že u Žid 1,1 je prorocká in
spirace připisovaná Bohu. To je další náznak, že Bůh a 

v smýšlení a pohnutkách.
i z Egypta?

Duch jsou jedno v záměru,
Co dělal Duch svátý zvláště během vyjití 

2 Moj 31,3
V Čem spočívala služba Ducha v

3,10



3. Církev po letnicích

4. Církev v době před návratem Ježíše — Mat 28,20

svými dary mezi

pravé církvi až
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Duch svátý má být ustavičně přítomen v životě věří
cího. Musíme na to více dbát, aby Utěšitel byl s námi. 
Kdybychom tuto pravdu chápali osobně, nikdy bychom se 
necítili sami.

Jak nás chce Pán posvětit jako členy církve ostatků- 
a koho nám dal na znamení, že patříme jemu? 2 Tes 
2,13; 1 Tes 4,8

Jak dlouho zůstane Duch svátý se 
věřícími? Ef 4, 10-13

Přítomnost Ducha svátého má zůstat v 
do konce doby milosti.

o letnicích k rozhodnutí,

Jaký vztah měli apoštolově k Duchu svátému po letni-' 
cích? Sk 4,8

Jaký byl postoj prvních křesťanů navzdory pronáslcdo- 
dováním? Sk 4,31

Když se kněží a přední mužové proti nim spikli, předv 
vedli je před radu a uvrhli do vězení, Kristovi násle-? 
dovníci se radovali, „že jsou hodni učiněni trpěti proti-' 
venství pro jméno Pána Ježíše“ (Sk 5,41). Radovali se, 
že směli lidem i andělům dokázat, že poznali Kristovu 
slávu a rozhodli se následovat ho za každou cenu.

Co se požadovalo od těch, kteří měli být zvoleni jako 
vedoucí v církvi po letnicích? Sk 6,3.5

Cesta lidí povolaných na přední místa není snadná. 
V každé těžkosti však mají vidět výzvu k modlitbě. Nikdy 
nemají promeškat příležitost radit se s Bohem, který je 
zdrojem moudrosti.

Jak dospěli představitele církve 
co mají dělat? Sk 15,28; 16,6.7

Církev po letnicích byla vedena Duchem. Byla to roz
hodnutí Ducha Svatého, a představitelé církve je jenom 
přijímali.



5. Pozdní déšť — Zach 10,1

o

6. Hlasité volání — Sk 3,19
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Jaká zvláštní pomoc je nám poskytnuta pro poslední 
nejtěžší úsek cesty? Ef 6,11.12

Čas rozvlažení může přijít jen po obrácení. Obrácení 
se děje tichým působením Ducha svátého, který působí 
nepozorovaně, ale přece jistě proměnu a rozvoj charakteru. 
Je to tichý, nepozorovatelný, hlas Ducha Božího, který 
má moc změnit srdce.

Jak dalekosáhlé bude hlasité volání? Zj 18,1
Pozdní déšť přichází na všechny, kteří uznají a přijmou 

rosu milosti, jež na nás padá. Když posbíráme zlomky 
světla, když si budeme cenit nepochybné maličkosti Boží 
dobroty, která chce, abychom jí důvěřovali, potom se na"- 
plní každé zaslíbení..

Výrazy: „déšť“, „raný déšť“ a „pozdní déšť“ užívali EiE-s 
ličtí pisatelé symbolicky k označení velkých období du-i 
chovního rozvlažení v souvislosti se zvěstováním evan-j 
gelia.

Před ukončením pozemské žně je zaslíbeno zvláštní udě-* 
lení duchovní milosti, které má připravit církev na pří5? 
chod Syna člověka. Toto vylití Ducha je připodobněno 
pozdnímu dešti. . •

Které proroctví se podle Petrova svědectví naplnilo 
letnicích? Sk 2, 16 — 18

Vylití Ducha v apoštolské době bylo „raným deštěm“ 
a jeho výsledky byly slavné. Avšak „pozdní déšť“ bude 
mnohem hojnější.


