
LEKCE 4
DUCH SVATÝ:
MOUDRÝ SPRÁVCE

Divil ses už někdy, proč Ježíš řekl svým následovníkům: "Prospěje
vám, abych odešel" (J 16,7)? Bylo to z důvodu jeho lidství, které jej
omezovalo, takže mohl být přítomen v určitém okamžiku pouze na
jednom místě. Nicméně Ježíš dobře věděl, že když přijde Duch svatý,
aby jej nahradil, nebudou zde žádná omezení ani co se týče doby, po
kterou zde bude moci zůstat, ani díla, které bude moci konat.

Bůh nás tedy skrze Ducha svatého nejenom pověřil úkolem, ale
také zůstává s námi a uschopňuje nás, abychom jej mohli vyplnit. A
navíc v nás ještě přebývá, osobně nás vede, dává nám obecenství,
povzbuzení a zaopatření pro všechny naše duchovní potřeby.

V předcházejících lekcích jsme mohli vidět, jaký zájem má Bůh na
vykoupení člověka. V minulé lekci jsme viděli, že Kristus tak miloval
každého člověka, že se hluboce ponížil a stal se jedním z nás. Nyní,
když svou pozornost obrátíme k Duchu svatému, uvidíme tutéž lásku
k člověku a tytéž udivující vlastnosti jeho osoby.

Modlím se o to, aby se vliv osoby a díla Ducha svatého stal pro tebe
během studia této lekce větším, než kdykoli předtím. Skrze to se
prohloubí tvůj osobní vztah s ním a bude to pak patrné i na tvé službě
jiným (2K 3,18).
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

studijní činnost
1. Postupuj podle směrnic uvedených v lekci 1. Je velice důležité, aby

sis vyhledal a přečetl všechny uvedené biblické odkazy, protože
jsou nepostradatelné pro pochopení celé lekce.

2. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si zkontroluj.

3. Znovu si projdi lekce 1-4. Pak-zodpověz otázky uvedené ve Studijní
zprávě za 1. část.

rozvinutí lekce

BOŽSTVÍ DUCHA SVATÉHO
Když jsme v první lekci uvažovali o Boží přirozenosti, hovořili jme

o jeho podstatě a všimli si následujících věcí:

1. Bůh je duch. 4. Bůh je trojjediný.

2. Bůh je jeden. 5. Bůh je věčný.

3. Bůh je osobní bytost. 6. Bůh je neměnný.

Rovněž jme viděli, že tyto božské vlastnosti se vztahují ve stejné
míře jak na Otce, tak na Syna i Ducha svatého. Tyto tři Osoby si jsou
rovny ve slávě a sdílejí společně věčný majestát. Protože všechny tři
osoby v Trojici mají výše zmíněné vlastnosti, neopakovali jme je opět,
když jme uvažovali o Kristu, a nebudeme je také opakovat v případě
Ducha svatého. Nicméně chceme alespoň krátce opětovně zdůraznit
skutečnost, že Duch svatý je pravý Bůh a že má charakteristické
vlastnosti osoby. Nejdříve se budeme zabývat jeho božstvím.

Božství Ducha svatého se zakládá na jeho vlastnostech, jeho vztahu
s ostatními osobami v Trojici, na božských jménech, která mu jsou
udělována, a na jeho díle.

Vlastnosti božské přirozenosti
Úkol 1. Rozpoznej božské vlastnosti připisované Duchu svatému.

Duch svatý má vlastnosti božské přirozenosti. Například je věčný.
Slovo věčny znamená "nekonečný se zřetelem na čas trvání, to zname-
ná - bez počátku, konce nebo omezení". Takže se zde jedná o vlastnost
Boží. Inspirovaný pisatel listu Židům prohlašuje, že Duch svatý je
věčnym Duchem (Duchem, který nepomíjí - EP; Žd 9,14). Věčný je
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DUCH SVATÝ: MOUDRÝ SPRÁVCE

zde použito stejným způsobem jako kdekoli jinde, kde se popisuje
věčnost Boha Otee a Ježíše Krista, Syna Božího.

Dueh svatý má rovněž tyto následující vlastnosti:

1. Je všudypřítomný. Žalmista David prohlásil: "Kam odejdu před
tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?" (Ž 139,7-10).

2. Je vševědoucí. Pavel, když líčí božské vlastnosti Ducha ko-
rintským věřícím, si všímá skutečnosti, že "nikdo nepoznal, co
je v Bohu, než Duch Boží" (IK 2,10-11). Navíc ten, který zná
myšlenky Boží, zná také Boží vůli a uschopňuje nás modlit
se v souladu s ní (Ř 8,26-27).

3. Duch svatý je všemohoucí. Má tedy moc a schopnost uskutečnit
bez jakýchkoli omezení všechny Boží záměry (L 1,35, Sk 1,8).

1. Urči každou z uvedených božských vlastností připisovaných Duchu
svatému, a to tak, že přiřadíš vlastnost (pravý sloupec) k jejímu popisu
(levý sloupec).

· .. a Nepřítomnost jakýchkoli
omezení nebo vázanosti na
čas

· .. b Schopnost naplnit vesmír
takovým způsobem, že je
všude přítomen

· .. c Vlastnost, která umožňuje
Duchu svatému konat bez
omezení všechno, co je Boží
vůlí

... d Neomezené poznání

1) Všemohoucnost

2) Vševědoucnost

3) Všudypřítomnost

4) Věčnost

Tituly božské přirozenosti
Stojí za povšimnutí, že když apoštol Petr oslovil prolhaného Ana-

niáše, konstatoval, že tím, že Ananiáš lhal Duchu svatému, lhal Bohu
(Sk 5,1-4). Tímto připisuje apoštol Petr Duchu svatému božství. Rov-
něž apoštol Pavel potvrzuje tuto skutečnost, když říká, že jsme promě-
ňováni ke Kristovu obrazu Duchem svatým, jenž je Pánem
(2K 3,17-18). V době apoštola Pavla bylo oslovováno titulem Pán
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pouze božství. Ve skutečnosti by v oněch dobách jak římští císařové,
tak egyptští vládcové nedovolili, aby je jejich poddaní oslovovali titu-
lem Pán dříve, než si oficiálně přisvojili status božství. Toto používání
potvrzuje skutečnost, že když Pavel hovoří o Duchu svatém jako Pánu,
uznává tím jeho božství.

2. Které z následujících biblických odkazů lze použít jako důkazy
božství Ducha svatého?

a) Pavel hovoří o Duchu svatém jako o Pánu.

b) JežÍŠ hovoří o Duchu svatém jako Rádci.

c) Izajáš mluví o Duchu Pána (Hospodina; lz 11,2).

d) Petr tvrdil, že lhaní Duchu svatému je lhaním Bohu.

Spojení uváděná ve vztahu k božské přirozenosti
Několik biblických veršů odhaluje božství Ducha svatého skrze

spojení, která ve vztahu s ním uvádějí. V prvních dvou z níže uvede-
ných příkladů se božství Ducha svatého považuje za samozřejmé na
základě jeho spojení s ostatními osobami Trojice. Nacházíme zde jak
rovnost osob, tak i božství.

1. Mt 28,19 - křestní [ormule: "... křtěte je ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého."

2. 2K 13,13 - apoštolské požehnání: "Milost našeho Pána Ježíše
Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi."

3. lK 12. V této kapitole vidíme církev jako tělo Kristovo (v. 27).
V této církvi Bůh ustanovil služby, aby napomáhaly jejímu rozvoji
(verš 28). Je to pak Duch svatý, který svrchovaně rozděluje tomuto
tělu dary (v. 11). Vzájemné vztahy, které zde můžeme vidět, lze
vysvětlit pouze na základě plné rovnosti osob v Trojici. Pouze na tomto
základě může Duch svatý svrchovaným udílením darů, jak sám chce,
uplatňovat svá božská práva (2K 12,4-6.11).

4. Sk 28,25-28. Pavel nám umožňuje, abychom tomuto předmětu
lépe porozuměli, když říká, že to byl Duch svatý, kdo promluvil slova
zaznamenána v Iz 6,9-10 - slova, která podle Izajáše byla vyřčena
Bohem. Porovnej si tato dvě místa. Ze srovnání vyplývá, že jelikož je
Duch svatý představitelem Boha Otce, zastupuje jej zde na zemi. Je
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to zřejmé i z dalších příkladů: Duch svatý přivádí lidi ke Kristu (J 6,44),
zjevuje pravdu (J 14,26; ]6,13) a vede (Ř 8,14).

5. Gn 1,26. Spojené úsilí Otce, Syna i Ducha svatého je patrné když
Bůh říká: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem." Množné číslo
zde naznačuje pluralitu osob v Bohu, jak jsme již viděli v lekci
1. Z uvedeného místa tedy vyplývá závěr, že všichni tři se aktivně
podíleli na stvoření.

Odkazy, které poukazují na vztah Ducha svatého ke zbylým osobám
Trojice, zároveň biblicky demonstrují, že Duch svatý je Bohem, a že
je rovem Otci i Synu.

3. Přiřaď biblická místa (levý sloupec) k důkazům, která tato místa
poskytují pro božství Ducha svatého (pravý sloupec).

... a Sk 28,25-28, Iz 6,9-10

... b lK 12

... c 2K 13,14

... d Gn 1

... e Mt 28,19

1) Pluralita osob v Bohu při stvo-
ření

2) Dílo Ducha svatého na zemi

3) Božská svrchovanost

4) Rovnost osob v Trojici

PERSONALITA DUCHA SVATÉHO
Úkol 2. Identifikuj základní prvky osoby Ducha svatého.

Základní prvky osoby
V 1. lekci jme viděli, že existují tři základní složky osoby: 1) intelekt

(schopnost myslet), 2) senzibilita (schopnost cítit) a 3) vůle (schopnost
rozhodovat se). Podívejme se nyní na místa Písma, která hovoří
o Duchu svatém, abychom viděli, že se tyto vlastnosti týkají i jej.

Bible zcela zřetelně ukazuje, že Duch svatý je osobou. Své mis-
trovské p0ednání O životě v Duchu Pavel končí zmínkou o "úmyslu
Ducha" (R 8,27), což poukazuje na intelektuálni schopnost Ducha.
Tentýž apoštol připisuje Duchu také senzibilitu (Ř 15,30). Je tím
míněna schopnost Ducha svatého cítit - v tomto případě pociťovat
lásku a schopnost vyjádřit pocity. A konečně, korintským věřícím Pavel
vysvětluje svrchované působení Ducha svatého, který, udílí věřícím
dary, jak sám chce (lK 12,1). Tato skutečnost jednoznačně dokazuje,
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že Duch svatý má vůli - schopnost chtít a rozhodovat se. Tato biblická
místa nám tedy ukazují, že Duch svatý má všechny základní prvky
osoby.

4. Přiřaď základní složky osoby (pravý sloupec) k jejich definici nebo
popisu (levý sloupec).

· .. a Schopnost, která umožňuje
činit rozhodnutí

· .. b Schopnost myslet, uvažovat
a znát

· .. c Schopnost cítit a vyjadřovat
pocity

1) Intelekt

2) Senzibilita

3) Vůle

Další prvky osoby
Kromě již uvedených základních složek osoby existují i jiné prvky,

které nám mohou být nápomocny při snaze porozumět personalitě.
Patří zde 1) osobní asociace (spojení), 2) osobní dílo, 3) osobní jména,
4) osobní zájmena a 5) zacházení odpovídající osobě. Jak uvidíme,
všechny tyto vlastnosti se vztahují na osobu Ducha svatého.

1. Osobní asociace. Již jsme poznamenali, že při křestní formuli a
apoštolském požehnání je Duch svatý spojován s Otcem a Synem.
Tato asociace s jinými osobami předpokládá personalitu. Nebylo by
to hloupé přikázat někomu, aby křtil ve jméno Otce i Syna i "síly",
"dechu", "moci" nebo "větru"? (Mt 28,19) Opravdu by to bylo hlou-
postí, protože jenom osoba se může připojovat a jednat společně s
jinými osobami.

Toto je zcela jistě i skutečnost, na základě které napsali apoštolové
a starší během jeruzalémského jednání: "Toto jest rozhodnutí Ducha
svatého i naše: Nikdo aľ vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi,
které jsou naprosto nutné ... " (Sk 15,28). Z toho, že je Duch svatý
spojován s ostatními osobami Trojice zcela jasně vyplývá, že je pova-
žován za osobu.

2. Osobní dílo. Když budeme uvažovat o činnosti Ducha svatého,
jak nám ji zjevuje Písmo, uvidíme, jak tato činnost dává plnější význam
jeho osobě. Neopomeň si přečíst všechna uvedená místa.
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Biblický odkaz Činnost mající osobní
charakter

2Pt 1,21
Duch svatý zjevuje, motivuje a
uschopňuje.

1K 2,10 Duch svatý zkoumá.

Sk 13,2, Zj 2,7
Promlouvá, povolává lidi do
služby.

J 15,26 Svědčí.

Vede svůj lid při službě, často
Sk 16,6-7 JIm zakazuje nebo zabraňu-

je v nějaké činnosti.

t~8,26 Přimlouvá se za nás.

J 14,26 Vyučuje.

J 16,8-11 Kárá.

J 16,13 Vede nás.

J 16,14 Oslavuje Krista.

J 3,5 Působí v nás znovuzrození

5. Co nám všechny výše uvedené činnosti odhalují ohledně přiroze-
nosti Ducha svatého? Svou odpověď si zapiš do poznámkového sešitu.

3. Osobní jména. V předvečer svého ukřižování Ježíš vysvětlil svým
učedníkům, že je již brzy opustí. Protože věděl, že jeho odchodem
budou zároveň připraveni o jeho vedení, ujišťování a radu, přislíbil
jim: "Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce" (J 14,16).

Ježíšjim také okamžitč vysvětlil, že to bude Duch svatý, kdo zaujme
jeho místo CJ ]4,26). Ujišťoval, že stejně, jako on přišel, aby ukázal,
jaký je Otec, Duch svatý bude po svém příchodu zjevovat Ježíšovu
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přirozenost a oznamovat lidem jeho vůli (srov. J 14,15-18.26; 15,26;
16,13-15). Vidíme, že Duch svatý je nazýván Přímluvcem, a že byl
poslán, aby zaujal Ježíšovo místo a sloužil místo něj jako jiný Přímluv-
ce. Tato zodpovědnost - jednat v Ježíšově zastoupení - vyžaduje
pronikavou inteligenci, citlivou a vnímavou osobnost.

Ducha svatého poslal Otec jako odpověď na Synovu pros-
bu (J 15,26). Jeho úkolem je oslavit Syna a sloužit duchovním potře-
bám věřících. Je nazýván Duchempravdy (J 14,17), Duchem života
(Ř 8,2), Duchem milosti (Zd 10,29), Duchem synovství (Duchem
přijetí za syny; Ř 8,15, Ga 4,5-7), Duchem zaslibeni (Sk 1,4-5), Duchem
svatosti (Ř 1,4) a Přímluvcem (Rádcem; J 14,16.26). Je to jeden a týž
Duch svatý, který oslavuje Ježíše, činí nám ho reálným a pokra-
čuje v jeho díle na zemi.

Tento Rádce je rovněž nazýván svatým Duchem Božím (Ef 4,30),
Duchem Ježíšovým (Sk 16,7), Duchem Kristovým (Ř 8,9), Duchem
Ježíše Krista (F 1,19) a Duchem Božím (11 4,2). Ačkoli jména mohou
být odlišná, je zde stále míněna jedna a táž osoba. Jednotlivá jména
prostě naznačují rozličné stránky její přirozenosti a díla.

4. Osobní zájmena. Jistě sis už všiml, že 14.,15. a 16. kapitola Janova
evangelia se zaměřuje na Ducha svatého. Je význačné, že Jan používá
osobních zájmen, aby upoutal naší pozornost ke skutečnosti, že Duch
svatý je osobou. Například v J 16,13, když se hovoří o Duchu svatém,
je použito zájmeno mužského rodu ekeinos aje tím zcela jasně nazna-
čeno, že Duch svatý je osobou. Stejného zájmena je použito ve vztahu
k Ježíšovi v 11 2,6; 3,3.5.7.16.

5. Zacházení odpovidajici osobě. Konečně, i skutečnost, že s Du-
chem svatým je zacházeno jako s osobou, poukazuje na jeho perso-
nalitu. Písmo ukazuje, že Ducha svatého lze pokoušet (Sk 5,9), zarmu-
covat (Ef 4,30), lze mu lhát (Sk 5,3), rouhat se mu a mluvit proti němu
(Mt 12,31-32), odporovat mu (Sk 7,51) a vysmívat se mu (urážet jej;
Zd 10,29). Vůči neosobní síle by takovéto jednání nebylo možné,
stejně, jako by nebyly možné adekvátní odezvy na její straně.
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6. Které z uvedených termínů lze vhodně použít při charakte-
rizování Ducha svatého? Zakroužkuj písmena před možnostmi, které
sis zvolil.

a Rádce

b Průvodce

h Někdo, koho lze pokoušet

iOsoba

c Neosobní síla j Učitel

d On k Někdo, kdo má intelekt

e Božství I Svrchovaný

f Přímluvce m Někdo, kdo cítí

g To n Někdo, koho lze urážet.

Je velmi důležité, abychom chápali, že Duch svatý je osobou. Když
vidíme, že se jedná o jednu z osob Trojice, uvědomujeme si zároveň,
že on je hoden toho, abychom jej uctívali, je hoden naší víry, lásky a
cti. Měli bychom se snažit, aby nás Duch svatý mohl plně vlastnit a
používat pro svou slávu a čest.

SLUŽBA DUCHA SVATÉHO
Jednu stránku služby Ducha svatého jme již vidčli - když působil

spolu s Otcem a Synem při stvoření. V souvislosti s touto jeho účastí
žalmista říká: "Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak
obnovuješ tvářnost země" (Ž 14,30). Tento odkaz také hovoří o úloze,
kterou sehrává Duch svatý při udržování (zachovávání) stvoření a při
pečování o ně.

Když prorok Izajáš mluví o nekonečné velikosti Boží moci, jak se
projevila při stvoření a nadále projevuje při jeho zaopatřování, táže
se: "Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho
k poznání?" (Iz 40,13). Kdy? uvažujeme nad touto otázkou, rázem si
začínáme uvědomovat omezenost lidských schopností poznat tajem-
ství Boha. Takže jediné, co můžeme odpovědět, je že toho, co doká-
žeme pochopit o Duchu svatém, není mnoho, zato však můžeme být
osloveni, požehnáni a vedeni jeho přítomností a můžeme se nechat
zmocnit jeho mocí. I když jeho tajemstvím nerozumíme, můžeme vidět
účinky jeho služby - stejně, jako můžeme vidět účinky větru (J 3,8).
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Zatímco tedy ohraničený člověk nedokáže plně pochopit neome-
zenou činnost Ducha, může se snažit alespoň prozkoumat některé z
všeobecných oblastí působení Ducha svatého, jak nám je odhaluje
Písmo. Písmo nám poskytuje dosti úplný obraz osoby Ducha svatého
i široký rozsah jeho služby. Budeme uvažovat o jeho službě ve vztahu:
1) k nevěřícímu světu, 2) k jednotlivým věřícím, 3) k církvi jako celku.

Ve vztahu k nevěřícímu světu
Úkol 3. Vyber příklady různých způsobů, kterymi Duch svatý slouží

nevěřícímu světu.

Účast Ducha svatého můžeme vidět nejenom při stvoření a jeho
následném zaopatřování, ale rovněž v případě nevěřícího světa. Podle
J 16,8-11 Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, spravedlnosti a soudu.

1. Usvědčuje z hříchu. Ježíš řekl, že když Duch svatý přijde, "ukáže
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne
nevěří. .. " (J 16,8-9). Duch svatý přesvědčuje lidi o hříchu, jenž spočívá
v tom, že nevěří v Ježíše Krista.

2. Ukazuje, v čem je spravedlnost. "Spravedlnost v tom, že odcházím
k Otci a již mne nespatříte" (J 16,10). To znamená, že Duch svatý
zjevuje lidem spravedlnost Pána Ježíše Krista a nespravedlnost všech
ostatních lidí. Připomíná jim, že je to z důvodu Ježíšova vítězství nad
hříchem, když Bůh nyní prohlašuje hříšníky za spravedlivé a činí je
spravedlivými skrze víru v Ježíše.

3. Ukazuje, v čem je soud. "Soud v tom, že vládce tohoto světa je již
odsouzen" (J 16,11). Duch svatý přesvědčuje nevěřícího o soudu tím,
že mu ukazuje vztah mezi Kristovou smrtí, vzkříšením a soudem nad
světem. Skrze svou smrt a vzkříšení se Ježíš stal vítězem nad nepří-
telem - satanem. Tento nepřítel je odsouzen k věčné smrti. Křížje tedy
znamením zaplacení dluhu: trestu za hřích. Znamená rovněž, že se
zde nabízí oběť smíření pro všechny, kdo jej přijmou, a také zrušení
moci satana a hříchu.

Ježíšovo vyučování o službě Ducha svatého (J 14,16-17.26; 15,26;
16,5-15) nás vede k závěru, že během Ježíšovy nepřítomnosti zde na
zemi je to Duch svatý, který v Otcově zastoupení svědčí nevěřícímu.
Duch svatý jej usvědčuje ze hříchu a táhne ke Kristu (J 6,44). Jako
věřícímu mu pak osvětluje jeho zodpovědnost (11 1,9).
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7. Která z následujících tvrzení jsou PRA VDlVÝMI příklady způso-
bů, kterými Duch svatý slouží nevěřícímu světu? Zakroužkuj písmena
před těmi, které sis zvolil.

a Duch svatý ukazuje nespravedlivému člověku, že jediný způsob,
jak může být ospravedlněn, je skrze víru v Kristovu smírčí oběť.

b Duch svatý svou přítomností na zemi dobyl konečného vítězství
nad satanem.

c Skrze zjevení, že Kristus vzal na sebe naše hříchy a zaplatil za ně
jednou provždy, je Duch svatý schopen přesvědčit nevěřícího
o Božím soudu.

d Duch svatý usvědčuje nevěřícího ze hříchu.

Ve vztahu k jednotlivým věřícím

Pomoc Ducha svatého
Úkol 4. Vysvětli šest způsobů, kterými Duch svatý pomáhá věřícím.

Uvažujme o službě Ducha svatého věřícím ve dvou kategori-
ích: l ) jeho pomoc, 2) jeho křest. Ježíš řekl svým učedníkům, že jim
prospěje, když on odejde, protože Duch svatý v tom případě přijde a
bude jim pomáhat (J 16,7). Zasnu nad tím, kolik různých druhů
pomoci může od něj věřící přijímat.

1.. Věřícími se stáváme působením Ducha svatého. Jako nevěřící jme
byli duchovně mrtvi, ale když jme v pokání a ve víře přišli k Bohu,
narodili jme se duchovně. Stali jme se novým stvořením (2K 5,17).
Narodili jsme se znovu skrze Ducha svatého a obdrželi jsme novou
přirozenost. Tuto zkušenost teologové nazývají znovuzrozením
(J \5-7, Ef2,5, Tt 3,5).

2. Přijali jme od Ducha svatého moc ke svědectví (Sk 1,8) Když se
rozhodneme nést dobrou zprávu jiným, obyčejně vyvstanou problémy.
Okolnosti, lidé a zlí duchové se nám snaží v tom zabránit. Potřebujeme
zvláštní moc, abychom dokázali překonat tyto překážky. Duch svatý
je zdrojem moci, z kterého potřebujeme čerpat, má-li být naše svě-
dectví účinné.

3. Duch svatý nám slouží jako učitel (J 14,26; 15,26; ]6,13). Možná
nepatřím k privilegované třídě, ale když se obrátím k Duchu svatému
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s prosbou o pomoc, bude mě vyučovat. Je ochoten mi zjevit Boží
pravdy právě tak jako komukoli jinému (1K 2,12-14).

4. Duch svatý nám také pomáhá tím, že se za nás přimlouvá. To
znamená, že naše prosby předkládá nebeskému Otci. Už se ti také
někdy stalo, žes prostě nevěděl, jak se modlit v dané situaci? Někdy
se nám dokonce zdá, že se vůbec nedokážeme modlit. V takových
situacích můžeme počítat s modlitbou Ducha svatého (Ř 8,26).

5. Duch svatý nás vede ze dne na den k vítěznému, Kristu podobnému
životu. Když se znovuzrodíme a Duch svatý začne přebývat v našem
životě, rázem si uvědomíme, že máme dvě přirozenosti: jednu, jež se
týká přirozeného, fyzického, a druhou, která se týká duchovní stránky.
Objevíme, že naše tělo je stále ještě vystaveno pokušením. Boj mezi
dobrem a zlem, který zakoušíme uvnitř, je podrobně vylíčen v sedmé
kapitole listu Římanům. Pavel říká: "Vím totiž, že ve mně, to jest v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat U7. ne" (Ř 7,18). Zde apoštol nebere v úvahu pomoc Ducha
svatého, zato v 8. kapitole se v souvislosti s vítězným životem o něm
zmiňuje 19krát. Vláda Ducha svatého v životě křesťana je tím tajem-
stvím, ve kterém spočívá vítězství nad hříchem. Duch svatý má zájem
o náš duchovní rozvoj. Chce nám ukázat, jak překonat naší sobeckou
přirozenost (Ř 8, ]-14).

Místo a význam, který v našem životě dáme Duchu svatému, roz-
hodne o našem charakteru. Člověk se nerodí s pevně stanovenými
návyky. Náš charakter je výsledkem návyků, které jme získali opako-
vaným jednáním. Charakter tělesného člověka, který žije pouze proto,
aby uspokojoval žádosti těla, představuje nechutnou a žalostnou podí-
vanou. Naproti tomu charakter duchovního člověka, člověka, který
dovolí Duchu svatému, aby jej vedl, je zcela odlišný, jak ještě uvidíme.
Řešení, které nabízí apoštol Pavel, je toto: "Žijte z moci Božího
Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přiroze-
nost" (Ga 5,16).

6. Duch svatý působi požehnané ovoce křesťanského života. Jednou
se mě jeden přítel ptal, jak je možné, že skupina lidí, kteří tvrdili, že
mají velice úzký vztah s Duchem svatým, se vychloubala před jinými
svou vlastní duchovností. Řekl, že si nedokáže představit, že by se
Duch svatý sám sebou vychloubal. Zcela jsem s ním souhlasil. Aby-
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chom se vyhnuli jak tělesnosti (uspokojování žádosti těla), tak vyuměl-
kované duchovnosti, musíme chodit Duchem.

Chození Duchem předpokládá, že člověk je na něm neustále závislý
a že věří, že Duch svatý je s to poskytnout vysvobození vjakékoli oblasti
lidského života. I když nám není slibován život bezhříšné dokonalosti,
budeme úžasným způsobem proměněni, když nás Duch svatý bude
naplňovat a ovládat. Namísto skutků lidského těla (Ga 5,19-21) bude-
me přinášet ovoce Ducha, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (G a 5,22-23). Tyto
vlastnosti - toto ovoce - jsou vlastnostmi Ducha svatého. Měli bychom
se blíže podívat na naše postoje, vztahy a jednání, zda jsou opravdu
ztělesněním těchto vlastností, anebo vykazují nedostatek ovoce. (Pro
podrobnější studium ovoce Ducha, viz kurs ICI v Programu křes-
ťanské služby pod názvem Život v hojnosti - studium křesťanského
charakteru. )

8. Vysvětli jednotlivé způsoby, kterými Duch svatý pomáhá věřícím.

a Znovuzrození: .

b Svědectví: .

c Vyučování: .

d Přímluva: .

e Vedení: .

f Ovoce: .

Křest Ducha svatého
Úkol 5. Urči terminy, které se vztahují ke křtu Duchem.

Důvěrný vztah mezi Duchem svatým a věřícím je v Bibli ilustrován
několika popisnými termíny. Jedním z nich,jakjsme již vidčli,je slovo
křest a znamená "ponoření" (Mt 3,11, Sk 1,5). Co se stane, když je
někdo ponořen do vody? Je celý mokrý! Na něm celém je voda. Jak
slavné je moci vědět, že pro nás, pouhé lidské bytosti, je možné,
abychom byli zcela proniknuti samým Bohem!

Jiným termínem, který je používán pro vylíčení vztahu věřícího a
Ducha svatého, je naplnění (Sk 2,4; 4,31). Když je nějaká mísa plná,
nemůže již pojmout více. Stejným způsobem Duch svatý touží dát nám
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tolik své moci a slávy, že víc už nedokážeme přijmout. Pak budeme
mít moc, moudrost a pomazání potřebné k tomu, abychom se líbili
Bohu a efektivně sloužili v těle Kristově. Duchem můžeme být naplňo-
váni opakovaně, jak tomu bylo u věřících v první církvi. A jak naše
kapacita poroste, Duch svatý nás bude plnit svou božskou plností až
po tyto nové úrovně. Věřící jsou nabádáni: "Naplněni buďte Duchem"
(Ef 5,18 K). Ať je naší touhou být stále plnými Ducha!

Třetí způsob, jak můžeme hledět na tento vztah, lze vyjádřit slovy:
Duch svatý je na nás vylit (113,1-2). Joel hovoří o podzimních deštích,
na které rolníci v Izraeli vždy úzkostlivě čekali. Bez nich by úroda
nedozrála ke žni. Kéž bychom i my takto toužebně očekávali vylití
Ducha svatého na naše církve i na náš život, abychom dosáhli plného
potenciálu, který nám byl dán k šíření Boží slávy.

V Novém zákoně můžeme vidět, že k tomu, aby došlo k tomuto
zvláštnímu dílu Ducha svatého, které označujeme termínem vylití,
musíme projít počáteční zkušeností. Nicméně bychom na tento počá-
teční křest neměli hledčt jako na vyvrcholení našeho chození s Du-
chem.

Na základě zkušenosti věřících, jak ji máme zaznamenanou ve
Skutcích, můžeme vědět, že po počátečním křtu (Sk 2) prožívali věřící
další naplnění (Sk 4,31). Poté, co byli uvedeni do života v Duchu,
chodili s ním a duchovně dozrávali. Jako příklad ti může posloužit
srovnání těchto míst: 2K 3,18, Ř 8,29 a 2Pt 3,18. Tento vztah by měl
být ze dne na den krásnější. Jak čas míjí, měl by se stávat patrným náš
opravdový duchovní růst. Duch svatý, který v nás začal dobré dílo, je
také i dokončí, zatímco s ním budeme chodit (Fp 1,6).

9. Doplň následující tvrzení tak, že do vyhrazeného prostoru vepíšeš
jedno z těchto slov (nejlépe se hodící): křest, naplnění, vylití.

a Z Božího pohledu se křest v Duchu jeví jako .

b Ncpokřtčni věřící, kteří hledají první krok do života v Duchu,
potřebují Duchem.

c Prvek, který poukazuje na kapacitu věřícího k přijímání Ducha, se
nazývá .
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Symboly Ducha svatého
Úkol 6. Uved', jakým způsobem můžeš aplikovat ve svém životě pojetí,

která tvoří náplů jednotlivých symbolů Ducha, abys mohl Pánu
lépe sloužit.

Nemohli bychom uzavřít toto studium učení o Duchu svatém, aniž
bychom se zmínili o biblických symbolech, které popisují určité aspek-
ty díla Ducha svatého. Vyhledej si všechna místa, která jsou uvedena
v tabulce, a zjisti, jakým způsobem jsou jednotlivé symboly použity.
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Verš Symbol Popis

1. Ml 3,11 Oheň
Spaluje všechno,.. co není čisté.

2. Mt 3,16 Holubice
Představuje
krotkost (mírnost).

Králové a proroci
byli často poma-

3. 1 Kr 19,16; ]J
Olej pomazání záváni olejem na

2,20 Pomazání Duchem znamení Hospo-
svatým dinova souhlasu s

jejich uvedením do
služby.

Duch svatý je
4. L 11,13 Dar darem Otce pro

nás.

Duch svatý nás

5. .J 7,37-39 Proudy živé vody naplňuje novým
životem v přetéka-
jící míře.

Duch svatý je nám
6. 2K 1,22; Ef 1,13- Pečeť (závdavek) dán jako záruka
14 věčného života s

Otcem.

7. J 20,22; Ez Duch svatý je

37,9.14 Dech, vítr oživujícím dechem
Božím.
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10. Ve svém poznámkovém sešitě si udělej seznam symbolů Ducha.
Uveď, jakým způsobem můžeš pojetí jednotlivých symbolů aplikovat
ve svém osobním životě, abys mohl Pánu lépe sloužit. Toto cvičení ti
pomůže odhalit některé pravdy ohledně díla Ducha svatého ve tvém
životě i radost, kterou skrze něj můžeme zakoušet.

Ve vztahu k církvi
Úkol7. Přiřad' popisy zmocnění Ducha svatého ke službě k jednotlivým

reakcím věřících na toto zmocnění.

Naše předchozí diskuse o způsobech, kterými Duch svatý slouží
nevěřícímu světu a jednotlivým věřícím, nám poskytuje dobrý základ
k tomu, abychom se nyní podívali na jeho službu tělu Kristovu jako
jednolitému celku.

Ve starozákonní době měl Boží lid veliký prospěch ze služby Ducha
svatého, když tento pomazával vybrané osoby ke zvláštní službě. V
období Nového zákona je však tato službaještě víc zřejmá, protože se
děje nepřetržitě a není omezena na nějakou konkrétní skupinu věří-
cích. Podívejme se tedy, proč a jakým způsobem se služba Ducha
svatého v novozákonní době liší od jeho působení v dobách staro-
zákonních.

Při Ježíšově křtu Jan Křtitel prohlásil, že Ježíš je tím, který bude
křtít v Duchu svatém (J 1,33). Jako výsledek svého díla vykoupení,
otevřel Ježíš svým následovníkům cestu pro křest v Duchu svatém a
pro přijetí Rádce. Duch svatý přišel namísto Ježíše, aby už s věřícími
zůstal na věky (J 14,16). Po svém vzkříšení Ježíš oznámil učedníkům,
že po několika dnech budou pokřtěni v Duchu svatém, ajako výsledek
přijmou moc (Sk 1,5.8).

Na rozdíl od zvláštního pomazání ke konkrétnímu úkolu v době
Starého zákona, tato nová zkušenost, tento křest v Duchu svatém měl
být základním zmocněním věřícího pro důsledný a efektivní život a
službu. Přítomnost Ducha již neměla být omezena na splnění něja-
kého konkrétního úkolu nebo na určitou příležitost, jak tomu bylo
v době starozákonní. Spíše měl nyní Duch svatý trvale přebývat v těch,
kdo přijali Krista (J 7,38-39; 14,17). Výsledkem tohoto nového pře-
bývání a mocné přítomnosti byl dramatický růst, když se Ježíšovi
následovníci dělili o svou víru a zkušenost s jinými.
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K novozákonní zkušenosti věřících tedy patří možnost mít přebývá-
ní Ducha svatého uvnitř, mít zmocnění k svatému životu a službě, jež
by byla pro Boha přijatelná. Věřící již déle nemají pouze vnější vzor
(zákon), podle kterého je nutné žít, jak tomu bylo ve Starém zákoně,
kdy člověk neměl žádné zmocnění k jeho naplnění krom svých vlast-
ních dobrých intencí. Když Duch svatý přebývá v údech církve a řídí
jejich společnou činnost, mají pak schopnost vykonat dílo a vůli Boží
zde na zemi.

11. Přiřaď časové období (pravý sloupec) k popisu působení Ducha
svatého v životech lidí (levý sloupec). Toto cvičení ti pomůže uvidět
rozdíl mezi působením Ducha svatého ve Starém zákoně a dobou
novozákonní.

· .. a Přebývání kvůli konkrétní
službě, pak je odejmuto

· .. b Přebývání v těch, kdo přijali
Krista

... c Vnitřní, osobní přítomnost
Ducha

· .. rl Přítomnost Ducha vnější,
neosobní

· .. e Lidé jsou pokřtěni v Duchu
jednoduše tak, že jej při-
Jmou

· .. f Příležitostné pomazání kon-
krétních lidí pro zvláštní
úkoly

1) Starý zákon

2) Nový zákon

Nejenže byli věřící zmocněni k účinnému svědectví, ale byli zároveň
zmocněni i k tomu, aby úspěšně hájili evangelium. Bezprostředně se
tak naplnil Mk 13,9-11. Při jedné z dřívějších příležitostí se ukázalo,
že Petr nebyl schopen uhájit svůj vztah k Ježíši (Mt 26,69-75). Avšak
po několika významných prožitcích - mj. byl Petr svědkem vzkříšení,
o letnicích byl naplněn Duchem svatým - dostal odvahu kázat (Sk 2)
a odvážně a rozumně bránit svou víru (Sk 4,8-20).
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Duch svatý rovněž řídí misijní činnost církve; ukazuje svým služeb-
níkům, kam mají jít, a kam ne (Sk 13,2; 16,6-7). Díky jeho vedení
donesli první křesťané evangelium do tehdejších nejdůležitějších cen-
tel, odkud pak mohla zdárně pokračovat další misie s cílem zvěstovat
evangelium každému stvoření (Mk 16,15). Byl to Duch svatý, který při
první misijní snaze církve povolal a oddělil Pavla a Barnabáše ke
službě (Sk 13,2).

Působení Ducha svatého také směřovalo k vhodné správě církve.
Jalk církev rostla a začala přesahovat národní, kulturní a nábo-
ženské hranice, vyvstávaly otázky, které vyžadovaly odpověď ve
shodě s Písmem a křesťanskou láskou. Přirozené lidské předsudky
ohrožovaly jednotu těla Kristova, avšak vedení Ducha svatého zmoc-
nilo Jakuba a ostatní apoštoly, aby vyřešili tyto problémy a poskytli
moudrou radu (Sk 15,28-29), takže se pak církev mohla rozvíjet
dokonce ještě rychleji a dokázala si vyvinout uvnitř ducha jednoty.

Svým neustálým usměrňováním vedl Duch svatý Pavla i jiné, aby
skrze inspirované listy povzbuzovali, utěšovali, vyučovali doktríně,
varovali a určili základy disciplíny (kázně) v církvi. Pavel se například
zabýval konkrétními otázkami chování věřících v korintském sboru,
co se sociální zodpovědnosti týče (1K 7,40). Pisatel Židům hledí na
disciplínu jako na proces růstu, skrze nějž Bůh vede věřící k duchovní
zralosti (Žd 12,4-11).

V procesu dospívání vystrojuje Duch svatý, tento všemoudrý správ-
ce, každého jednotlivého věřícího dary, které jsou potřebné k tomu,
aby naplnil své poslání ve světě a v těle Kristově, církvi (srov. Ř 12,4-8,
lK 12,1-28 a Ef 4,11-16). Pavel říká: "Každému je dán zvláštní projev
Ducha ke společnému prospěchu" (lK 12,7).

Duch svatý tedy dává církvi tato zmocnění:

1. Moc k hlásání evangelia

2. Moudrost a odvahu potřebné k obraně víry

3. Příslušné dary ke službě celému tělu i jednotlivým věřícím

4. Lidské vedení potřebné k řízení díla

5. Vizi a inspiraci nutné k naplnění velkého pověření
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12. Přiřaď jednotlivé popisy služby Ducha svatého (pravý slou-
pec) k reakcím, které u věřících tato služba vyvolává (levý sloupec).

... a Věřící si začne uvědomovat
a toužit po příležitostech,
aby mohl oslovit a zasáh-
nout nevěřící.

· .. b Věřící působí v církvi jako
vjednom těle; každý přitom
vykonává svou zvláštní služ-
bu.

· .. c Věřící jsou pokřtěni v Du-
chu svatém .

.. . d Věřící jsou zmocněni hájit
evangelium.

· .. e Když stojí věřící před obtí-
žemi nebo rozhodnutím,
spoléhají se na Písmo a
modlitbu.

1) Uděluje základní moc pro ži-
vot a službu

2) Dává dary

3) Dává vizi a usměrnění

4) Řeší problémy

5) Uděluje moudrost a odvahu

Vidíš nyní, jak jsme závislí na Duchu svatém co se týče duchovního
života, síly, vize, efektivnosti ve službě, pomoci v dobách zkoušek,
dosažení vítězství v osobním životě a křesťanské zralosti? Uctívej
Ducha svatého. Miluj jeho přítomnost ve svém životě. Měj touhu růst
a rozvinout se v duchovní osobu, jakou on chce, abys byl. Ať si vždy
uvědomuješ Osobu, která přišla, aby v tobě žila. Buď vnímavý najeho
hlas, na jeho žádosti, usměrnění, napomínání. Kéž každá tvá myš-
lenka, každý rozhovor a skutek odráží skutečnost, že si uvědomuješ
jeho vůdcovskou pozici, která mu v tvém životě přináleží. Pak budeš
na své cestě duchovně prospívat a tvůj život se stane opravdově
úspěšným.

Než začneš se studiem 5. lekce, nezapomeň si vypracovat studijní
zprávu za 1. část a otázkový list pak odešli svému instruktorovi lel
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Pokud je tvrzení PRA VDlVÉ, napiš

ve vyhrazeném prostoru P. V případě, že je NEPRAVDIVÉ, napiš N.

· .. I Božské vlastnosti - věčnost, všemohoucnost, všudypřítomnost a
vševědoucnost - můžeme vztahovat na Ducha svatého.

· .. 2 Pavel používá termín Pán - termín, který se vztahuje pouze na
božství - také v souvislosti s Duchem svatým.

· .. 3 Apoštolské požehnání a křestní formule poukazují na rovnost
osob v Trojici.

· .. 4 Svou přirozeností je Duch svatý neosobní bytost s vlastnostmi
podobnými větru.

· .. 5 Osobní dílo, osobní jména, osobní asociace, osobní zájmena a
zacházení odpovídající osobě - to vše jsou prvky, které zcela
zřetelně naznačují, že Duch svatý je osobou.

· .. 6 Jelikož máme svá omezení, zatímco Duch svatý je neomezený,
nedokážeme nic pochopit o jeho osobě a díle.

· .. 7 Duch svatý nejedná s nesvatými, hříšnými lidmi .

... 8 Věřícím je udílena zvláštní pomoc Ducha svatého skrze jeho
přímluvy.

· .. 9 Petr vyučoval, že osobní zkušenost člověka je spolehlivějším
vodítkem pro naši víru a jednání než Slovo Boží.

... 10 Jedním z velikých rozdílů mezi službou Ducha svatého ve Starém
zákoně a dobou novozákonní je skutečnost, že v Novém zákoně
Duch přebývá ve věřících.

· .. 11 Služba Ducha svatého se omezuje na nesení evangelia těm, kdo
je ještě neslyšeli, a na obhajobu evangelia před vládními činiteli.

· .. 12 Duch svatý je důvěryhodným a spolehlivým správcem i
v nesnadných situacích. .

· .. 13 Když věřící dovolí Duchu svatému, aby jej vedl k vítězství nad
svou hříšnou přirozeností, stává se pak stále více podobný svému
Pánu.
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... 14 Život v Duchu začíná od momentu, kdy jsme naplněni Duchem
svatým.

· .. 1S Když věřící přijme křest v Duchu svatém, dosáhne zároveň plné
duchovní zralosti .

.. . 16 Křest v Duchu svatém je základem pro další život a růst v Duchu .

.. . 17 Duch svatý je nám dán jako záruka věčného života v Otcově
blízkosti.

· .. 18 Pomazání olejem znázorňuje čistotu Ducha svatého.

· .. 19 Křest v Duchu je v Písmu přirovnán k proudům živé vody .

.. . 20 Přebývání Ducha je pro věřícího zárukou, že bude vždy svatý
a plně efektivní.
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odpovědi na studijní otázky
I.a 4) Věčnost

b 3) Všudypřítomnost

cl) Všemohoucnost

d 2) Vševědoucnost

7. Pravdivé jsou odpovědi a, cad. Odpověď b je nepravdivá. (Ko-
nečného vítězství nad satanem dobyl Kristus svou smrtí a vzkříšením.)

2. Důkazem božství Ducha svatého jsou odpovědi a), c) a d). Odpověď
b) není důkazem božství. Pojem Rádce je popisem jednoho z mnoha
působení Ducha svatého.

8. Tvoje odpověď. Měla by se podobat této:

a Znovuzrozením nás Duch svatý činí členy Boží rodiny.

b Dává nám moc ke svědectví.

c Vyučuje nás.

d Přimlouvá se za nás před Boží tváří.

e Pokud mu dovolíme, vede nás k vítěznému, Kristu podobnému
životu.

f Když mu podřídíme své životy, přináší v nás duchovní ovoce
(charakter podobný Kristovu).

J. a 2) Dílo Ducha svatého na zemi

b 3) Božská svrchovanost

c 4) Rovnost osob v Trojici

rl 1) Pluralita osob v Bohu při stvoření

e 4) Rovnost osob v Trojici

9. a vylití b křest c naplnění

c 2) Senzibilita4. a 3) Vůle bl) Intelekt

10. Tvá odpověď se možná bude podobat mé:

Ohdí: Duch svatý mě očišťuje.

Holubice: Něžně mě vede.

Olej pomazání: Duch svatý mě pomazává k efektivní službě.

Dar: Duch svatý je dobrým darem mého nebeského Otce.
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Proudy živé vody: Duch svatý mi dává život v přetékající míře.

Pečeľ nebo závdavek: Duch svatý je pro mne Boží zárukou, že s ním
jednou budu v jeho věčném království.

Dech, vítr: Duch svatý mí dává (vdechuje) věčný život.

5. Ukazují, že Duch svatý činí věci, které jsou možné pouze pro osobní
bytost a které nemohou být konány neosobní silou. Tyto činnosti nám
tedy odhalují skutečnost, že Duch svatý je osobou.

ll. a 1) Starý zákon

b 2) Nový zákon

c 2) Nový zákon

d 1) Starý zákon

e 2) Nový zákon

fl) Starý zákon

6. Měls zakroužkovat všechny možnosti kromě c (Neosobní síla) a g
(To). Tyto pojmy nelze použít v souvislosti s Duchem svatým.

12. a 3) Dává vizi a usměrnění

b 2) Dává dary

cl) Dává základní moc pro život a službu

d 5) Uděluje moudrost a odvahu

e 4) Řeší problémy
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ČÁST 2
BOŽÍ PODDANÍ
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