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Lekce 8

Poznávání Ducha svatého

Poznávání Ducha svatého je celoživotní cestou, která bude 
zahrnovat velké množství přímého učení, zkušeností 
a pozorování. Cílem této lekce je představit vám některé 

z činností Ducha svatého uvedených v Písmu a poskytnout vám 
prostředky k poznání jeho díla ve vašem životě. Pán se projevuje 
skrze věřící a ve věřících prostřednictvím Ducha svatého. V jed-
nom ze svých posledních rozhovorů s učedníky jim Ježíš řekl: 
„Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to 
neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veš-
keré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, 
co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám 
bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ (Jan 16,12–14)

Máme-li zakusit Boží zjevení, musíme poznat Ducha svatého 
osobně. Jak to můžeme udělat? Podívejme se na tři předpoklady:

1. Musíme být s Ježíšem (Marek 3,13–15). Jsme povoláni, 
abychom byli jeho učedníky. To znamená učit se Boží slo-
vo, trávit čas s Kristem v modlitbě a rozjímat o jeho životě 
a díle. Ježíš a Otec jsou ti, kteří poslali Ducha (Jan 14,16, 
26).

2. Musíme budovat naše životy obzvláště na tom, co Kristus 
učil, protože to je podstata zjevení Ducha svatého pro nás 
(Matouš 7,24–27).

3. Měli bychom sledovat, jak Duch působí v jiných lidech. 
Mnohé lze získat tím, že přemýšlíte o zkušenostech dru-
hých. Je dobré, abychom četli spisy od Duchem naplněných 
křesťanů, od apoštolů prvotní církve až po současné Boží 
muže a ženy. Pokud přijdeme do kontaktu s rozdílnými ná-
zory na Ducha svatého, budeme je vyhodnocovat ve svět-
le Písma a žádat Ducha svatého, aby nás uvedl do veškeré 
pravdy (Jan 16,13).
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OSNOVA
Duch svatý ve stvoření a duchovní formování
Charakteristika služby Ducha svatého
Duch svatý v životě Ježíše Krista
Bůh Duch svatý

CÍLE
1. Vysvětlit, jak dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření sou-

visí s jeho dílem v duchovním formování.
2. Porovnat službu Ducha svatého ve Starém zákoně a Novém 

zákoně.
3. Ukázat na vedení Ducha svatého v Ježíšově životě.
4. Vysvětlit, proč je Duch svatý Bůh.

Duch svatý ve stvoření a duchovní formování
Cíl 1: Vysvětlit, jak dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření 

souvisí s jeho dílem v duchovním formování.

Duch svatý ve fyzickém stvoření
Hned v první pasáži Písma se setkáváme s Duchem svatým. 

Genesis 1,1–2 říká: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země 
byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vo-
dami vznášel se duch Boží.“ Duch svatý čeká na Boha Otce, až 
promluví. Jeho slovo zahájí dílo Ducha na tvorbě nebes i země 
k Boží slávě a lidskému blahu. Boží úžasné, umělecké fantazie 
budou namalovány na beztvaré, prázdné, tmavé plátno. Po šesti 
dnech je plátno zcela pokryto. Jak jim Duch dával hmotu, Boží 
myšlenky a slova získaly materiální podobu.

Všimněte si vzoru, který Bůh používá v Genezi 1, aby dosáhl 
svého záměru ve stvoření. V prvních dvou dnech Bůh odděluje 
světlo od tmy (verše 4–5) a vody (verše 6–8). Třetí den shromaž-
ďuje vodu pod širým nebem a odděluje ji od souše (verše 9–10). 
Potom Bůh vytváří vegetaci (verše 11–13). Čtvrtý den opět oddě-
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luje den a noc (verše 14–19) a tvoří slunce, měsíc a hvězdy, aby 
vládly dnu a noci. Pátého dne naplňuje moře a nebe živými tvory 
(verše 20–23). Šestého dne povolá zemi, aby vytvořila živé tvory, 
kteří by se pohybovali po zemi (verše 24–25), a také vytváří lid-
stvo (verše 26–31). Při pohledu na tento vzor si můžete všimnout, 
že 4.–6. den takřka odráží 1.–3. den:

1.–3. den (Odděluje, shromažďuje a vytváří)
4.–6. den (Odděluje, vyplňuje a vytváří)
Rozdíly spočívají ve stupni oddělování a tvorbě a detailech 

každého dne. Podíváme-li se pozorně, můžeme vidět, že tento 
model nebyl použit pouze při stvoření; je také použit při duchov-
ním formování věřících. Následující tabulka ukazuje, jak je práce 
Ducha svatého ve fyzickém stvoření propojena s jeho dílem v du-
chovním formování křesťanů.

Duch svatý ve fyzickém stvoření a duchovní 
formování

Genesis 1 Genesis 2 Učedníci Dnešní věřící

„Vznáší se“ (1,2) Jan 1,48 Jan 16,8–11

Beztvarost 
(1–2)

Tvaruje nás 
(6–10)

Marek 1,17 Římanům 12,2 
Galatským 4,19

Prázdnota 
(1–2)

Naplňuje nás 
(11–13.20–25)

Skutky 2,1–4 Římanům 5,5; 8,16, 
Galatským 4,6

Temnota 
(1–2)

Zaplavuje nás 
(3–5.14–19) 

Lukáš 24,45 2. Korintským 4,6 
Efezským 5,8

Dílo stvoření má vymodelovat beztvarou zemi, naplnit ji, aby 
byla odstraněna její prázdnota, a zaplavit ji světlem, aby odrážela 
Boží povahu (1. Janův 1,5).

Duch svatý při práci v Ježíšových učednících
Jan 1,47–49 je dalším příkladem zázračného vznášení Ducha 

svatého. Ježíš sdílel prorocké poznání s odkazem na incident, ke 
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kterému těsně předtím došlo v Natanaelově životě, o němž nikdo 
nevěděl. To vedlo Natanaela k utvrzení jeho důvěry v Krista.

V Markovi 1,17 Ježíš volá Šimona a Ondřeje, aby ho následo-
vali. Toto volání inicializuje v jejich životech Ježíšovu proměňu-
jící službu. Ani jeden z nich nebude stejný, když je Bůh vymode-
luje nejen do podoby učedníků, ale také do podoby apoštolů, kteří 
ponesou poselství o Božím království všude, kam půjdou.

Ve Skutcích 2 jsou věřící, kteří jsou shromážděni v horní míst-
nosti, naplněni Duchem svatým. To označuje počátek jejich pro-
měny v rybáře lidí. Zbytek Skutků zaznamenává službu apoštolů 
a církve, když je církev zmocněna Bohem, aby dělala Ježíšovy 
skutky (Jan 15,16).

U Lukáše 24,45 Ježíš otevírá mysl učedníků, aby pochopi-
li Písma, a zaplaví je světlem zjevení. Ježíš dává jasně najevo, 
že je možné znát Boží slovo a nepoznat toho, na koho ukazuje 
(Jan 5,37–40).

Duch svatý v dnešních věřících
Beztvarost, prázdnota a tma jsou slova, která by mohla být 

použita k popisu duchovního stavu všech nespasených. Svědectví 
v Janovi 16,8–11 přesto ukazuje, že Duch svatý je velmi blíz-
ko ztraceným, u kterých se snaží vytvořit povědomí uznání Boží 
existence.

I když je pro nás přirozené žít podle způsobů tohoto světa (Ří-
manům 12,2), Bůh si přeje, abychom byli proměňováni podle 
jeho vzoru kvůli duchovnímu růstu. Platí zde principy z Gene-
ze 1 a 2. Oddělení odkazuje na Boží volání, abychom vyšli ze 
světa (2. Korintským 6,14–7,1) a do hlubších úrovní posvěcení 
(1. Tesalonickým 5,23–24). Shromáždění odkazuje na naší potře-
bu být s Ježíšem (Jan 15,1–8) a naše přijetí Ducha svatého (Skut-
ky 2,38–39; Efezským 5,17–18). Vytváření odkazuje na Boží dílo 
v nás, abychom nesli ovoce (Galatským 5,16–25), a na to, že nás 
pověřil službou druhým (2. Timoteovi 2,1–2).
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Naše naplnění Božím Duchem nám potvrzuje, že jsme jeho 
děti (Galatským 4,6), které miluje (Římanům 5,5) a posiluje 
(Skutky 1,8). Naše prázdnota je prostě příležitostí se k němu při-
blížit (Matouš 5,6). Pak nás může Bůh zaplavit evangeliem tak, 
že „osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tvá-
ři Kristově“ (2. Korintským 4,6). Na Ducha svatého se můžeme 
spolehnout.

Charakteristika služby Ducha svatého
Cíl 2: Porovnat službu Ducha svatého ve Starém zákoně a No-

vém zákoně.

Duch svatý ve Starém a Novém zákoně
Protože je toto téma rozsáhlé, zaměříme se na primární roz-

díl v díle Ducha svatého ve Starém zákoně a v Novém zákoně. 
Následující tabulka poskytuje srovnávací analýzu z pěti různých 
pohledů. Dílo Ducha shrnují v obou částech Písma dvě slova: po-
mazání (Starý zákon) a naplnění (Nový zákon). Naše schopnost 
pomoci druhým, aby zažívali moc a přítomnost Ducha svatého, 
závisí z velké části na pochopení rozdílu mezi těmito dvěma poj-
my.

Termíny pomazat/pomazání se ve Starém zákoně vyskytují 
přibližně 120krát. Toto slovo znamená „nanést“ nebo „věnovat“ 
nebo „dotknout se“. Význam odpovídá službě kněží ve svatostán-
ku (Leviticus 21,10) a ustanovení proroka (Jeremjáš 1,5) nebo 
krále (1. Samuelova 16,1). Vyvolává to představu o Bohu, který 
obdarovává nebo propůjčuje lidem (Izajáš 61,1–3) duchovní moc 
nebo vhled.

V Novém zákoně existuje devět odkazů na pomazání. Čtyři 
z nich odkazují na Ježíše (Lukáš 4,18; Skutky 4,27; 10,38; Ži-
dům 1,9). Zbývajících pět se vztahuje k Duchu svatému ve věří-
cích (2. Korintským 1,21–22; 1. Janův 2,20, 27). Význam poma-
zání ze Starého zákona je zahrnut v novozákonním významu slova 
naplnění. Přešli jsme od „Immanuel, Bůh s námi“ (Izajáš 7,14; 
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Matouš 1,23), k „naději slávy, Kristu v nás“ (Koloským 1,27; 
Jan 14,17). V následujících odstavcích budeme o tomto grafu dis-
kutovat podrobněji.

STARÝ ZÁKON

Pomazání

NOVÝ ZÁKON

Naplnění

Přítomnost 
Ducha

Naděje, kterou mohli 
zažít všichni (Nume-
ri 11,29); Kněžské 
rodové linie (Exo-
dus 40,15)

Všichni mohou při-
jmout Ducha (Skut-
ky 2,17). Od „někteří“ 
k „všichni“ (Efez-
ským 5, 18)

Terminologie Propůjčit, umístit, 
sestoupit, spadnout 
(1. Samuel 10,6, 10) 
–  externí

Kromě starozákon-
ních pojmů: křtít, na-
plnit, přijmout. Z „na“ 
k „do“ (Skutky 2,4) 
– interní

Orientace Úkoly ve smyslu po-
vinnosti nebo práce 
(Exodus 31,2); Pro-
roctví (Numeri 24,2)

Vztah (Římanům 
8,16); Modlitba 
(Judův 20); Chvála 
(Efezským 5,20)

Omezení Příležitostné (Nume-
ri 11,25)

Kontinuální 
(Jan 3,34; 14,16)

Popis Déšť (Izaiáš 44,3) 
– „přicházející na 
nás“, „padající na 
nás“, „vylitý na nás“

Pramen vody (Jan 
4,14) nebo řeka (Jan 
7,37–39) – „prýštící 
z nás“

Boží přítomnost
Jak ukazuje tabulka, přítomnost Ducha ve Starém zákoně byla 

omezena. Mojžíšovo zklamání tímto stavem museli v době před 
Kristem sdílet ostatní vedoucí. Duch svatý nebyl uvolněn až do 
dne Letnic, aby přebýval ve věřících (Jan 7,37–39).
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Terminologie
Jazyk používaný ve Starém zákoně ukazuje, že Duch byl sou-

částí Božího díla již před stvořením. Rovněž uvádí, že Duch ne-
byl trvale dán nikomu. Zkoumání všech veršů ve Starém zákoně 
ukazuje, že Duch nikdy nebyl v nikom natrvalo. Nicméně formu-
lace v Novém zákoně dává úplně jiný obraz našeho křtu (pono-
ření) a naplnění Duchem svatým. On není jen „na“ nás, ale co je 
důležitější – je „v“ nás.

Orientace
Ve Starém zákoně Duch sestupuje na lidi především proto, aby 

prorokovali (Numeri 11,25–29; 24,2–3; 1. Samuelova 10,6.10; 
19,20.23; 2. Paralipomenon 15,1–2; 20,14–17) a plnili úkoly, kte-
ré přinášejí chválu Bohu (Exodus 31,1–5; Soudců 14,6.19; 15,14; 
1. Samuelova 16,13). V Novém zákoně je Duch svatý klíčovým 
článkem našeho spojení s Pánem (Římanům 8,1–17). O církvi se 
mluví jako o „svatém chrám v Pánu“, ve kterém žije skrze své-
ho Ducha (Efezským 2,21–22). Jsme velmi požehnáni, abychom 
mohli důvěrně poznat Boha.

Omezení
Ve Starém zákoně byl Duch svatý vylit cíleně, ale jen velmi 

zřídka v porovnání s Novým zákonem. Ačkoli Bůh stále poma-
zává ve smyslu schopnosti vykonávat úkoly a sloužit dary Ducha 
svatého (1. Korintským 12,7–11), musíme dávat pozor, abychom 
neztratili ze zřetele jeho přebývání ve věřících. Pokud to není jas-
né, budeme navždy prosit Boha, aby „na nás sestoupil“ namísto 
žádosti, aby z nás „vytékal“ (Jan 7,37–39).

Popis
Většina starozákonních Písem líčí Ducha jako „sestupujícího“ 

na někoho (Numeri 11,25–26; 1. Paralipomenon 12,18; Ezechi-
el 11,5). To se hodí pro pochopení momentálního prorockého slo-
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va nebo orientaci v poslání. V Novém zákoně nás Duch naplňuje 
a pak skrze nás působí. Jeho pomazání zůstává v Duchem napl-
něném věřícím, aby plodilo ovoce jeho přítomnosti a projevovalo 
jeho službu druhým.

Duch svatý v životě Ježíše Krista
Cíl 3: Ukázat na vedení Ducha svatého v Ježíšově životě.

Lukáš 4 poskytuje přehled o tom, co lze očekávat od života ve-
deného Duchem. U Lukáše 3,21–22 čteme o Ježíšově křtu Janem 
Křtitelem a sestoupení Ducha svatého na Ježíše v podobě holu-
bice. Chronologicky je Lukáš 4,1 další událostí, která se stala po 
Kristově křtu. V tomto verši čteme, že „Ježíš, plný Ducha svaté-
ho… byl veden Duchem na poušť“. Ježíš je náš příklad. Je důleži-
té pochopit, že život vedený Duchem začíná naplněním Duchem. 
Prostudujme nyní podrobněji, co to znamená.

Ježíš odolal pokušení (Lukáš 4,1–13)
Duch svatý vedl Ježíše na poušť, kde se postil čtyřicet dní a byl 

pokoušen od ďábla. Tři pokušení zaznamenaná v této kapitole lze 
rozdělit následujícím způsobem:

1. Předpoklad víry. Tento první ďáblův trik, aby Ježíš promě-
nil kámen v chléb, by snížil víru na kouzelnickou show. Ač-
koli byl Ježíš hladový, nejednal opovážlivě (Lukáš 4,13). 
Raději odolal nepříteli a potvrdil Boží pravdu.

2. Zkreslení milosti. Ježíš poznal, že ďábel není v pozici, aby 
mohl cokoliv nabízel. Pouze Bůh může dávat. Ďábel de-
formuje Boží dobrotu. Tato naprostá lež se stala zdrojem 
ďáblovy vlastní zhouby, když Ježíš reagoval slovy: „Budeš 
se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 
(Lukáš 4,8)
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3. Racionalizace Písma. Ďábel se snažil ospravedlnit pokušení 
tím, že chtěl, aby Ježíš překroutil význam Žalmu 91,11–12. 
Problémem by však nebylo, jak ďábel použil Písmo, ale to, 
jak ho podle něj měl použít Ježíš. Ježíš 91. Žalm neraciona-
lizoval. Odpověděl vhodným textem Písma, který pokušite-
le umlčel.

Duch soustředěný na Ježíše a zmocňující jeho službu 
(Lukáš 4,15–22.32.37.42)

Z hlediska svého vyučování v Nazaretu Ježíš splnil své poslání 
prostřednictvím pomazání Duchem svatým. Proto byl zmocněn 
zvěstovat, osvobozovat vězně, obnovovat zrak (fyzický i duševní) 
a propustit utlačované. Ježíš toho mohl během těch tří let služby 
udělat mnohem více, ale neudělal to. Jeho život vedený Duchem 
byl veden jednotou, kterou měl se svým Otcem (Jan 5,19).

Ježíš také žil s uznáním svého Otce. Proto nemusel hledat dů-
ležitost v uznání lidmi. Přesto byla lidem zjevná jeho efektivita 
nebo pomazání ve službě (Matouš 7,28–29).

Ježíš překonal odmítnutí ve službě (Lukáš 4,23–30)
Když Ježíš kázal pravdu o Elijášovi a Elíšovi, lidé se hněvali 

do té míry, že ho chtěli zabít. Základem pro Kristovu schopnost 
zvládnout toto počáteční odmítnutí jeho služby bylo bezpečí, které 
měl v lásce svého Otce. Věděl, že odmítnutí bude hrát v jeho služ-
bě významnou roli (Matouš 20,17–19; Lukáš 11,15; Jan 6,60–66; 
8,48). Přesto se svým srdcem držel lásky svého otce.

Ježíš pečlivě vážil svá slova (Lukáš 4,22.24– 28.32)
Ježíš volil slova, aby odpovídala situaci posluchačů. Někdy 

mluvil s lidmi laskavě (Jan 8,10–11), jindy je napomínal za chyby 
(Lukáš 11,37–52). Ve všech případech bylo jeho cílem prosazo-
vat Boží pravdu a lásku.
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Ježíš se zapojil do duchovních bitev (Lukáš 4,33–35.38–
41)

Je zřejmé, že Ježíšovo poselství provázela autorita. Avšak Je-
žíš přišel spíše jednat než mluvit. Jeho slova byla často provázena 
projevy moci Ducha k uzdravování, vyhánění démonů a dělání 
zázraků (Matouš 11,4–5; Lukáš 13,31–32). Proto Ježíš odhaloval 
a napomínal skutky tmy, aby mohli být druzí uvolněni natolik, 
aby v něj uvěřili.

Ježíš se modlil (Lukáš 4,42)
Ježíš věděl, že nemůže bojovat, pokud nebude způsobilý, tak-

že se držel v neustálém kontaktu s Otcem (Lukáš 4,42–43). Ježíš 
miloval svého Otce a odděloval si čas na to, aby s ním mluvil. 
Modlitba byla pro Krista velmi přirozená. Kromě toho nám Lu-
káš 4,1 říká, že Ježíš byl „veden Duchem“. Verš 43 uvádí, že Ježíš 
také věděl, proč byl poslán. Jedná se o mantinely pro křesťanský 
život – abychom byli vedeni Duchem v naší službě Pánu a byli si 
jisti, že jsme „poslaní Bohem“ ve všem, co děláme.

Bůh Duch svatý
Cíl 4: Vysvětlit, proč je Duch svatý Bůh.

Božské vlastnosti Ducha
Existují čtyři atributy nebo charakteristiky božství, které po-

pisují Ducha svatého jako Boha. První se nachází v Židům 9,14: 
„Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků 
k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposk-
vrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ Tento verš tvr-
dí, že Duch Boží je věčný – bez počátku a konce. Nejzákladnější 
pravdou o Bohu je, že je věčný a existuje ve formě Trojice: Otec, 
Syn a Duch svatý (Genesis 1,26; Matouš 28,19; Jan 14,16–17; 
2. Korintským 13,14).



- 137 -

Druhý atribut, který ukazuje božství Ducha svatého, se na-
chází v 1. Korintským 2,10–11: „Nám to však Bůh zjevil skrze 
Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo 
z lidí ví, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo 
nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.“ Tento verš zdůrazňuje, 
že Duch svatý je vševědoucí. Tato vlastnost je také vlastní Otci 
i Synu. Poznání Ducha je kompletní a zjevuje pravdu věřícím 
(Jan 16,13–14).

Třetí charakteristika se nachází v Římanům 8,11: „Jestliže ve 
vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, 
kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla 
Duchem, který ve vás přebývá.“ Tento verš ukazuje, že Duch sva-
tý je všemohoucí či všemocný. Je to on, kdo vzkřísil Ježíše Krista 
z mrtvých. Mocí Ducha byl také Ježíš počat v Mariině lůně (Lu-
káš 1,29–37). Tentýž Duch i nás oživuje v Kristu (Římanům 8,9–
10).

Čtvrtá boží charakteristika Ducha svatého se nachází v Žal-
mu 139,7–12. David se ptá: „Kam odejdu před tvým duchem, 
kam uprchnu před tvou tváří?“ (v. 7). Tato pasáž ukazuje na všu-
dypřítomnost Ducha svatého. Pojem všudypřítomný znamená, že 
Duch svatý je přítomen všude najednou. Matouš 8,1–13 zazna-
menává příběh Ježíše, jak uzdravuje sluhu římského vojáka, aniž 
by tam ve skutečnosti byl. Ježíš řekl vojákovi své slovo uzdravení 
a sluha byl uzdraven. Jak se to stalo? Duch svatý byl přítomen na 
obou místech současně, aby služebníka uzdravil na základě Ježí-
šova slova. Je úžasné vidět takové svědectví Písma!

Když budete číst Bibli, zjistíte, že Duch svatý je přítomen ve 
všech mocných Božích skutcích: Boží stvoření, inspirace Písma, 
znovuzrození, uzdravení, kříšení mrtvých a mnoho dalších mo-
mentů. Nyní obraťme pozornost na osobnost Ducha svatého.

Duch je osoba
Bible nám jasně ukazuje, že Duch svatý má vlastnosti osoby. 

Není jen nějakou silou vycházející z Boha Otce nebo Ježíše, Bo-
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žího Syna. Přemýšlejme o následujících třech osobních charakte-
ristikách Ducha svatého.

1. Má intelekt (1. Korintským 2,12–13). Duch nás učí pravdě 
a pomáhá nám pochopit Boží mysl.

2. Má cit (Římanům 15,30). Pavlova zmínka o „lásce Ducha“ 
naznačuje vášeň Ducha táhnout nás blíže k ostatním věří-
cím.

3. Má vůli a vykonává ji (1. Korintským 12,11). Duch rozho-
duje, jak budou rozdělovány jeho dary – jsou to jeho dary, 
které mají být použity podle jeho vůle.

S ohledem na povahu Ducha svatého první věřící chápali Du-
cha jako osobu. Ve Skutcích 5,3 Petr kárá Ananiáše, že lhal Du-
chu svatému. Ve Skutcích 7,51 Štěpán obviňuje Židy, že odporují 
Duchu svatému. V Matouši 12,31–32 Ježíš dává jasně najevo, že 
Duchu svatému je možné se rouhat. V Efezským 4,30 Pavel varu-
je křesťany před zarmucováním Ducha svatého. A v Židům 10,29 
se nakonec dozvídáme, že Ducha můžeme urážet.

V pozitivním duchu nám Písmo ukazuje, že můžeme dovolit 
Duchu ovládat naše životy (Římanům 8,9), můžeme přijmout po-
žehnání skrze jeho přímluvu (Římanům 8,27), vidět projevy jeho 
darů v nás a skrze nás (1. Korintským 12,7), překonávat v sobě 
boje těla (Galatským 5,16–26), a cítit jeho radost (1. Tesalonic-
kým 1,6). To jsou jen některé ze způsobů, jak jsme propojeni 
s Duchem svatým.

Závěr
Dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření nám ukazuje vzor 

toho, jak pracuje na duchovním formování věřících. Při pohle-
du na hlavní rozdíl mezi tím, jak Duch jednal ve Starém zákoně 
v porovnání s Novým zákonem, oceňujeme naši potřebu být po-
křtěni v Duchu. Poznávání Ducha svatého je celoživotní cesta. 
Tato lekce vám nabídla základ pro to, abyste se dozvěděli více 
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o Duchu a zažili více jeho přítomnosti. Proste Ducha svatého, 
aby vám jasně ukázal význam Bible a její aplikaci. Protože to byl 
on, kdo inspiroval sepsání Bible (2. Timoteovi 3,14–16; 2. Pe-
trův 1,20–21), můžeme si být jisti, že nám chce dát poznat její 
skutečný význam a umožnit nám žít podle ní k Boží slávě.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Genesis 1,1–2
Lukáš 4,18–19
Jan 3,1–8
Jan 4,23–24
Jan 7,37–39
Římanům 8,11
1. Korintským 2,10–11
2. Korintským 1,21–22
1. Janův 2,26–27

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Poznávání Ducha svatého
a) je způsob, jak se dostat do nebe.
b) je pouze pro velmi duchovní lidi.
c) je celoživotní cesta.

2. Proč se Duch svatý v Genezi 1,1–2 vznášel nad vo-
dami?

a) Čekal na dobrý záběr.
b) Čekal na Boha, než promluví.
c) Čekal, aby naplánoval, co by se mohlo udát během každého 

dne stvoření.
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3. Jaká tři slova popisují dílo Ducha ve fyzickém stvoření 
a duchovním formování?

a) Hledání, naplňování a plynutí
b) Zaplavování, vysvobozování a naplňování
c) Formování, naplňování a zaplavování

4. Dílo Ducha svatého je v obou částech Písma shrnu-
to

a) jako nekonzistentní a nemožné.
b) jako emocionální.
c) jako pomazání a naplnění.

5. Uveďte hlavní rozdíl mezi službou Ducha ve Starém 
zákoně a Novém zákoně.

a) Význam „pomazání“ přechází do významu „naplnění“.
b) Není mezi nimi žádný rozdíl.
c) Duch svatý teď žije v církvi, zatímco ve Starém zákoně ne-

měl kde přebývat.

6. Ježíš reagoval na ďáblova pokušení tak,
a) že se modlil, aby Bůh od něj tuto zkoušku odňal.
b) že požádal své učedníky, aby mu pomohli.
c) že napomenul ďábla prostřednictvím Písma.

7. Jak souvisí být pod vedením Ducha s naplněním Du-
chem?

a) Jestliže jsme naplněni Duchem, budeme víc milovat lidi.
b) Život vedený Duchem začíná naplněním Duchem.
c) Člověk musí být pokřtěn ve vodě, aby byl naplněn a veden 

Duchem.
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8. Tři charakteristiky povahy Ducha svatého jsou:
a) smysl pro humor, mírný temperament a milost
b) intelekt, emoce a vůle
c) laskavá povaha, tolerance a nevinnost

9. Který z těchto výroků je pravdivý?
a) V případě, že by Duch svatý věděl víc, byl by Bohem.
b) Duch svatý je Bůh, neboť zná všechno.
c) Duch svatý zná všechno, protože je Bůh.

10. Jak můžeme s jistotou vědět, že jsme Boží děti?
a) Duch individuálně dosvědčuje našim srdcím, že jsme Boží 

děti.
b) Prostřednictvím četby tolika knih o Bohu, kolik jen zvlád-

neme.
c) Tím, že se o to nestaráme.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (8.1)
2.b (8.1)
3.c (8.1)
4.c (8.2)
5.a (8.2)
6.c (8.3)
7.b (8.3)
8.b (8.4)
9.c (8.4)
10.a (8.4)
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