
LEKCE 7
Duch,
který zmocňuje

Když jsem učil na biblické škole, bylo pro mně vždy vzrušující sledovat
působení Ducha svatého v životech studentů. Toto proměňující dílo, které
Duch koná v jejich životě, mě nikdy nepřestane fascinovat.

Mnoho studentů přichází na biblickou školu s malým nadáním pro veřej-
nou službu, avšak většinou s přesvědčením, že je Bůh povolal. Když se pak
modlí, studují a vydávají Duchu svatému, pozvolna dochází k zázraku. Jak
Duch svatý více a více ovládá jejich život, pomazává vrozené hřivny, jenž mu
vydali, osvěcuje jejich mysl systematickým studiem - najednou se u nich
začnou objevovat schopnosti všeho druhu. Stejně jak se poupátko ráno
pozvolna otevírá ranní rose a paprskům vycházejícího slunce, aby se promě-
nilo v nádhernou a rozvitou květinu, tak se i tito studenti den ze dne v Duchu
svatém vyvíjejí. V době, kdy se blíží závěr studia, jsou připraveni ke službě,
ke které je Bůh povolal. Opouští školu a odchází, aby se z nich stali úspěšní
pastoři, evangelisté nebo misionáři.
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Toto zmocnění můžeme pozorovat už od doby, kdy si Bůh povolal své
první svědky. Zatímco někteří, jako například apoštol Pavel, byli velmi
vzdělání, mnozí z těch, kdo zastávali nejdůležitější pozice, pocházeli z velice
chudých poměrů. Ať však byl původ, výchova anebo vrozené schopnosti
těchto lidských nádob jakékoliv, to, co jim pomohlo obrátit svět vzhůru
nohama, nebyla lidská výmluvnost nebo mimořádná moudrost, ale proje-
vování se moci Ducha svatého (1K 2,1-5).

V této lekci se dozvíš, že když Duch svatý vstoupí do tvého života v plnosti
křtu, pomůže ti stát se platným dělníkem v království Božím. Stejnou moc,
kterou obdrželi mužové Boží ve Starém zákoně či novozákonní učedníci,
můžeš přijmout dnes i ty!

osnova lekce

Postavy ze Starého zákona
Novozákonní učedníci
Věřící ve dvacátém století
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RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

cíle lekce

Po ukončení této lekce bys mčl být schopen:

• uvést příklady lidí vyvolených Bohem v dobách Starého zákona, v jejichž
životech hylo pomazání Ducha svatého.

• popsat změnu, která se odehrála v učednících po vylití Ducha svatého
v den Letnic, a výsledek této změny.

• najít souvislost mezi vylitím Ducha svatého v současné dobč za účelem
světové evangelizace, a urychlením příchodu Pánč.

studijní činnost

I. Prost uduj si lekci podle instrukcí uvedených v 1. lekci. Přečti si uvedená
místa Písma a odpovčz na všechny studijní otázky.

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

1. Prohlédni si znovu 4.-7. lekci a odpověz na otázky uvedené ve druhé studijní
zprávě.

rozvinutí lekce

POSTAVY ZE STARÉHO ZÁKONA

V knihách Mojžíšových

Úkoll. Uveď důvod, proč poslal Bůh na vyvolené Ducha svatého během
období popisovaného v knihách Mojžíšových.
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DUCH, KTER Ý ZMOCŇUJE

Pentateuch je označení pro prvních pět knih Bible: Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Často jsou označovány jako "knihy
Mojžíšovy", jelikož je všeobecně přijímán názor, že lidským autorem těchto
knih je Mojžíš.

V těchto pěti knihách, stejně jako i v celém Starém zákoně, je daleko větší
důraz kladen na to, co Duch svatý činí, než na to, čím je. Starý zákon ncřiká
téměř nic o osobnosti Ducha svatého, zato je plný zázračných činů Ducha
svatého, stvořitelským aktem v Gn 1 počínaje.

Starý zákon často mluví o sestoupení Ducha svatého na člověka, který měl
vykonat nějakou zvláštní službu. Naproti tomu se v Novérn zákoně setkáváme
s přebýváním Ducha svatého ve věřícím. Je to ostatně potvrzeno i slovy Jana:
"Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven" (J 7,39), a
slovy Ježíše, když mluvil o příchodu Ducha svatého: " ... s vámi zůstává a ve
vás bude" (J 14,17).

Když porovnáme projevy Ducha svatého ve Starém a Novérn zákoně,
můžeme na základě biblických důkazů říct, že osobnosti Starého zákona
prožívaly dočasnou přítomnost Ducha svatého ve svém životě, kdy je zmoc-
ňoval k vyplnění určitých úkolů, ke kterým je Bůh povolal, zatímco novo-
zákonní věřící prožívají neustálou přítomnost Ducha svatého, protože v nich
přebývá. Nejdříve přichází Duch svatý ke člověku jako zprostředkovatel
znovuzrození. Potom, jak později uvidíme (Mt 3,11; Mk 1,8; J 1,33; Sk 1,5),
jsou věřící pokřtěni v Duchu svatém a přijímají jej v plnosti křtu.

Duch svatý začal jednat s člověkem bezprostředně po jeho pádu. Našel si
lidi jako byl Noe, Abraham, Izák, dokonce i Jákob - lidi vnímavé na jeho
působení. I když ve vztahu k těmto lidem je jen málo řečeno ohledně Ducha
svatého, víme, že je vedl - pokud byli poslušni Bohu. Duch Boží působí ve
věřícím, aniž by obracel pozornost na samého sebe. Ve Starém zákoně
můžeme na mnoha místech vidět jeho práci, i když není výslovně jmenován.

Ale i ve Starém zákoně jsou konkrétní zmínky o práci Ducha svatého
v životě lidí. Kdo patří mezi ty mnohé v pěti knihách Mojžíšových, kdo byli
používáni Duchem svatým?

1.Josef je první, o němž je řečeno, že i.v něm byl duch Boží" (Gn 41,38).
Farao poznal u Josefa tuto skutečnost zjeho nadpřirozené schopnosti vyklá-
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dal sny. Byl to Duch Boží v - anebo také můžeme říct - na Josefovi, kdo mu
dal sílu odolal pokušení a stát se správcem nad celým národem.

2. Mojžíš byl vyvolen Bohem, aby vyvedl izraelský lid z Egypta. lzajáš říká,
že Mojžíš byl Božím pastýřem Izraele a že mu Bůh "vložil do nitra svatého
ducha svého" (lz 63,11). Izajáš dále říká, že "Hospodinův Duch je vedl do
místa odpočinutí" (lz 63,14).

Kdy-I. nastal čas pro postavení stánku svědectví, Bůh promluvil k Mojžíši
a řekl mu, že si vyvolil vedoucího pro tuto práci: "Naplnil jsem ho Božím
duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla" (Ex 31,2-3).
Vedoucí byl obdarován zručností a vším, čeho bylo potřeba pro vybudování
Božího slánku.

Když se Mojžíš cítil přernožen pod břemenem starostí o tak početný lid a
stěžoval si Hospodinu, Pán dal svého Ducha sedmdesáti starším, aby pomá-
hali Mojžíši při naplňování potřeb lidu.

1 Přečti si Nu 11,10-17.24-25 a odpověz na tyto otázky:

a Který verš potvrzuje, že na Mojžíši byl Duch svatý?

b Jaký způsob použil Bůh, když naplnil sedmdesát starších Duchem svatým?

c Když Duch svatý spočinul na starších, čím se to u nich všech okamžitě
projevilo? .

3. lozue byl vyvolen Bohem jako nástupce Mojžíše. Pán řekl Mojžíši:
"Vezmi k sobě Jozua ... muže, v němž je duch (nebo Duch) a vlož na něho
ruku" (Nu 27,18). Pouze v moci Ducha svatého Jozue dokázal uvést Boží lid
do Zaslíbené země a zabrat tuto zemi jako své dědictví. V době kdy se stal
vůdcem, je o něm psáno: .Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem (anebo
Duchem) moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce" (Dt 34,9). Od
Egypta až po Kanán byl tedy Izrael veden vůdci, kteří byli zmocněni Duchem
svatým.
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I když nám to někdy skutečně pomůže, když rozlišujeme a říkáme, že Duch
svatý byl na lidech ve Starém zákoně a ve věřících v Novém, není to vždy
nejvhodnější řešení tohoto problému. Na základě biblických důkazů je správ-
nější říct, že ve Starém zákoně bylo zmocnění Duchem selektivní a příleži-
tostné, v Novérn zákoně je všeobecné a trvalé. Je zřejmé, že každý z předcho-
zích příkladů představuje dlouhodobou potřebu zmocnění Duchem svatým
a také zkušenost při prožívání tohoto uschopňováni Duchem.

2 Uveď důvod, proč Bůh seslal Ducha svatého na tyto muže:

a Josef .

b Mojžíš .

c Sedmdesát starších .

d Jozue .

e Na základě výše uvedených příkladů rozhodni, zda bylo naplnění Duchem
svatým zkušeností dlouhodobou anebo krátkodobou.

ABRAHAM MOjžíš JOZUE

VEDENI DUCHEM SVATÝM
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V historických knihách

Úkol2. Uveďprincip, kterému se lze naučit ze života Samsona, Saula a Davida.

Kniha Jozue zachycuje četná vítězství Izraelců během jejich stěhování do
Kanánu pod vedením Jozua a během obsazování země. Duchem svatým
pomazané vedení Jozuovo lze shrnout slovy z JOl. 24,31:

Izrael sloužil Hospodinu po celou dobu Jozuovu i po celou dobu starších,
kteří Jozua přežili a znali všechny Hospodinovy skutky, které pro Izraele
učinil.

Sll 2,10-12 nám říká, k čemu došlo později:

Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné
pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo.jež pro Izraele vykonal.
Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili
báálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské
zcrnč.

V důsledku toho na ně přišel Boží soud, a Bůh dovolil, aby utrpěli porážku
od svých nepřátel, kdykoli vytáhli do boje. V Sd 2,16 čteme: "I povolával
Hospodin soudce."

Během období soudců byla moc Ducha svatého obzvláště viditelná.Ti,
které Bůh vyvolil, aby vysvobodili Boží lid od krutých nepřátel, měli hodně
nedostatků ve svém osobním životě a často selhávali, ale Bůh si je přesto
použil.

Celkově vládlo Izraeli během asi 300 let 13 soudců. Příběhy o Gedeonovi
a Samsonovi vypráví o tom, co učinili, když na ně sestoupil Duch Boží - věci,
jež jsou jinak pro lidi nernožné

3 Přečti si Sd 6,11-15. Jakým člověkem se ukázal být Gedeon, když se mu
zjevil Pán?

Protože Gedeon poslechl příkazy anděla Božího, sestoupil na něj Duch
svatý (Sd 6,34), a Bůh si jej použil k osvobození Izraele z moci nesčíslného
množství Midjánců - a to pouze se třemi sty vybranými muži.
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Samsonje ponaučením pro všechny, kdo by považovali přítomnost Ducha
svatého ve svém životě a ve službě za něco jednou provždy zaručeného. Byl
připravován na vedení Izraele dokonce ještě před svým narozením (viz
Sd 13-16). Když byl ještě chlapcem, "Hospodin mu žehnal, a duch Hospo-
dinův jej začal ponoukat" (Sd 13,24-25).

4 Přečti si Sd 14,6 a 15,14. Co je o Samsonovi napsáno v těchto verších?

Samson byl oddělen pro Boha již od narození, a Bůh jej vyvolil, aby
vysvobodil Izraelce z moci Pelištejců, Ale Samson nesplnil své závazky, jež
měl vůči Bohu.

5 Přečti si Sd 16,15-20. Co se stalo, když Samson porušil svůj slib a prozradil
lajemství své síly?

Když si Izraelci trvale žádali krále (lS 8,4), Bůh jim dal Saula. Prorok
Samuel řekl Saulovi: "Zmocní se tě duch Hospodinův a upadneš do pro-
rockého vytržení. .. a změníš se v jiného muže" (lS 10,6). Toto proroctví se
ještě ten den naplnilo, a Bůh si Saula jako krále Izraele ze začátku mocně
používal. Později však i on, stejně jako Samson, přestal Boha respektovat a
poslouchal; a tak ta nejtragičtější slova, jichž se člověku může dostat, byla
napsána o něm.

6 Přečti si 1S 16,14. Jak zněla ta tragická slova?

Ve stejném období připravoval Bůh jistého mladého pastýře, aby se stal
králem Izraele. Písmo vypráví o tom, jak jej Samuel našel, a jak pak vzal roh
s olejem a pomazal jej. "Duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho
dne i nadále" (lS 16,13).

David je jednou z těch postav ve Starém zákoně, na kterých Duch Páně
zůstával nepřetržitě. To, co učinil, by bylo nemožné, pokud by na něm
nezůstával všemohoucí Duch svatý.
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David si velice dobře uvědomoval, jak hodně potřebuje ve svém životě
Ducha svatého. Když zhřešil, činil pokání a volal k Bohu: "Jen mě neodvrhuj
od své tváře, Ducha svatého mi neber" (Ž 51,13).

7 Čemu se můžeme naučit ze selhání Samsona, Saula a Davida - ohledně
přítomnosti Ducha svatého v jejich životě?

U proroků

Úkol 3. Poznej, že postoj starozákonních proroků nasvědčuje tomu, že si
uvědomovali potřebu mít Ducha svatého ve svém životě.

Duch svatý použil píšící proroky k tomu, aby sehráli klíčovou
roli v pozdější historii Izraele. Jejich spisy tvoří významnou součást Starého
zákona.

Prorok Micheáš o sobě prohlašuje, co ve skutečnosti platilo o všech
prorocích Božích: "Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým"
(Mi 3,R).

Ezechiel vypráví, jak jej Duch svatý vynesl mezi zemi a nebe a přenesl jej
ve vidění do Jeruzaléma (Ez 8,3).

Přítomnost Ducha svatého u Daniele zjistil i pohanský kráJ Nebúkadnesar:
"Vím, že v tobč je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže"
(Da 4,6).

Novozákonní pisatelé pohotově pochopili, že tito proroci měli pomazání
Ducha svatého. Pavel řekl Židům v Římě: "Duch svatý dobře pověděl vašim
předkům ústy proroka Izajáše" (Sk 28,25).

Pisatel listu Židům cituje (10,15-17) proroka Jeremjáše, kapitolu 31, verše
33-34: .Dosvčdčuje nám to i Duch svatý, když říká ... " To znamená, že tato
slova z Jcremjášova sepsaného proroctví byla považována za slova Ducha
svatého.

Apoštol Petr potvrzuje působení Ducha svatého v prorocích, když
říká v 2Pt 1,20-21:
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Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu ne-
vzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno pro-
roctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od
Boha.

8 Která z následujících vět nejlépe vystihuje skutečnost, že starozákonní
proroci si byli dobře vědomi, jak velmi potřebují Ducha svatého? Zakroužkuj
písmeno před odpovědí, kterou sis zvolil.

a) Davidova prosba: "Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého
mi neber!" (Z SI,13).

b) Zacharjášovo prohlášení: "Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví
Hospodin zástupů" (Za 4,6).

c) Prohlášení Micheáše: "Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodino-
vým" (Mi 3,8).

NOVOZÁKONNÍ UČEDNÍCI

Úkol 4. Porovnej a rozeber svědectví apoštolů před Letnicemi a po nich.

Před Letnicemi

To hlavní, na co se Duch svatý v Novém zákoně koncentroval před
Letnicemi, byla osoba a dílo Ježíše Krista. Službu Ježíše Krista jsme již
probírali v S. lekci, v části tivé Slovo, proto není nutné to zde opakovat.

V Novém zákoně se píše také o několika lidech, kteří obdrželi Ducha
svatého ještě před Letnicemi za nějakým zvláštním účelem. Byli to:

1. Jan Křtitel (L 1,IS)
2. Rodiče Jana Křtitele (L 1,41.67)
3. Maria, matka Pána Ježíše (Mt 1,18.20).
4. Simeon (L 2,2S)

Duch svatý nejednal s učedníky přímo - kromě situací, kdy byli vysláni
Ježíšem, aby sloužili (viz Mt 10,1; Mk 3,13-1S; L 9,1; a L 10,19. Tato místa
nám ukazují, že když JežÍŠ posílal učedníky, aby šli sloužit, dal jim autoritu
činit zázraky v jeho jménu. Dříve jsme viděli, že Ježíš obdržel tuto autoritu
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od Ducha svatého. Stejnou autoritu pak dal za účelem služby i svým učední-
kům.)

Většinu času učedníci přebývali s Ježíšem. On byl jejich Božím učitelem.
Pozorovali jej, naslouchali mu a pokoušeli se jej napodobovat, ale často se
jim to nedařilo. Ježíš mohl být s nimi, ale nikoli v nich. Před jeho smrtí a
vzkříšením nebyli schopni mít podíl na moci, jež na něm odpočívala. Apoštol
Jan později píše: "Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl
oslaven" (J 7,39).

Historie učedníků před a po Letnicích mi připomíná některé reklamy,
které ukazují, jací byli lidé, kteří používali jimi propagované přípravky,
předtím, než je začali používat, apotom. Například:

Slaboch se stává svalovcem.
Nevýrazná mladá holka se promění v modelku.
Chudý a neúspěšný farmář se stává bohatým statkářem.
Řadový dělník se stává schopným manažerem.

Cílem těchto reklam je přesvědčit zákazníka o tom, že když bude používat
stejný přípravek, dosáhne stejného úspěchu.

Porovnání apoštola Petra před Letnicemi a po nich je přesvědčivým
důkazem proměny v životě člověka, ke které dochází v důsledku naplnění
Duchem svatým. Nyní budeme uvažovat o tom, jaký byl Petr před Letnicemi.

PETR PŘED LETNICEMI

1. Impulsivní (konal bez přemýšlení) - Mt 14,28; 17,4, J 21,7

2. Plný protikladů

a) Domýšlivý - Mt16,22; J 13,8; 18,10
Bojácný a zbabělý - Mt 14,30; 26,69-72

b) Sobecký i sebeobětavý zároveň - Mt 19,27; Mk 1,18

c) Někdy měl správný duchovní náhled, jindy zas projevil nepochopen
duchovních pravd - J 6,68; Mt 15,15-16

162



DUCH, KTERÝ ZMOCŇUJE

d) Dvakrát vyznal svou víru v Pána Ježíše Krista - Mt 16,16; J 6,69
Zbaběle zapřel Ježíše - Mk 14,67-71
Následuje Ježíše pouze zdáli - Mt 26,58

3. Ve spojení se zlými muži - J 18,18

4. Vinen rouháním se Mk 14,70-71

Večer po svém vzkříšení se Ježíš zjevil svým učedníkům a řekl jim
něco z toho, co mělo následovat. Dýchl na ně a řekl: "Přijměte Ducha
svatého" (J 20,22). Mnozí vidí v tomto příkazu souvislost s dílem znovuzro-
zení, které koná Duch svatý, protože onje jeho aktivním zprostředkovatelem.
Tento čin potvrzuje, že Ježíš dokonal dílo obnovy člověka. Toto ale nebyl
křest učedníků v Duchu svatém. Když se s nimi Ježíš setkal později,
mluvilo křtu v Duchu svatém jako o něčem, co teprve přijde (Sk 1,4.8).

9 Které z následujících tvrzení vysvětluje, jakým způsobem si učedníci i před
Letnicemi dokázali zachovat svou víru v Krista?
a) Studovali Písmo a denně se chodili modlit do svatyně.
b) Prožívali přítomnost Ducha svatého, avšak bez jeho moci.
c) Byli většinu času s Ježíšem a učili se od něj.

Letnice

Konečně přišel den, který Ježíš zaslíbil, Hukot nebeského větru naplnil
horní místnost, kde čekali učednící společně s dalšími věřícími. Viděli něco
jako ohnivé jazyky, které se pak rozdělily, a na každém z nich spočinul jeden.
V této Boží přítomnosti byli všichni naplněni Duchem svatým a začali mluvit
jazyky, kterým se nikdy neučili. Duch svatý jim dával slova, která měli mluvit
(Sk 2,1-4).

Stalo se to.co zaslíbil Jan Křtitel a Ježíš. Byli pokřtěni Duchem svatým a
ohněm (Mt 3,11; Sk 1,5). Ježíš zaslíbil, že budou mluvit jinými jazyky, a to se
splnilo, když mluvili tak, jak jim Duch dával promlouvat (Mk 16,17).

V Jeruzalémě byly v oněch dnech tisíce zbožných Židů z celého
Izraele i z okolních národů. Přišli na svátek Letnic. Když uslyšeli ten podivný
zvuk, shromáždili se ve velikém zástupu. Lidé se velmi divili, protože každý
slyšel někoho z věřících mluvit jeho mateřskou řečí. "Což nejsou všichni, kteří
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tu mluví, z Galilcje?" ptali se. "Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči?"
(Sk 2,7-8).

Někteří si z nich pak tropili posměch a tvrdili, že se opili vínem, ale tu
povstal Petr a vysvětlil jim, co se stalo. Kázalo tom, 7.eKristus žije a že to, co
se právě událo, je naplněním jeho zaslíbení, že jim pošle Ducha svatého.

Mnoho z přihlížejících bylo usvědčeno Duchem svatým a ptali se: "Co
máme dělat, bratří?" Petr odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar
Ducha svatého" (Sk 2,37-38). Na tuto výzvu zareagovalo na tři tisíce lidí, kteří
pak byli pokřtěni. Byl to pro církev slavný den - v určitém smyslu to vlastně
byl den jejího narození! (Sk 2,1-41).

10 Prohlédni si znovu Skutky, 1. a 2. kapitolu. Který z učedníků zaujal vedoucí
místo po nanebevstoupení Ježíše Krista?

Po Letnicích

Moc Ducha svatého nepřestala účinkovat po dnu Letnic. Tento den byl
vlastně jenom jakýmsi počátkem období zvláštní aktivity Ducha svatého.
Skrze Kristovu smrt a vzkříšení se otevřela cesta pro příchod Ducha svatého
a pro to, aby mohl přebývat v srdcích věřících.

Den Letnic přinesl křest v Duchu svatém, ono zvláštní obdarování mocí,
které mělo podle Ježíšova zaslíbení učinit z učedníků jeho mocné svědky.
Úspěch, kterého dosáhli učedníci po Letnicích, je shrnut v že 2,4: "Bůh
potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a
rozdílením Ducha svatého podle své vůle".

Petr je dobrým příkladem toho, k čemu došlo po Letnicích. Porovnej
uvedenou tabulku s tabulkou, která popisuje Petra před Letnicemi.
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PETR PO LETNICÍCH

1. Stal se mocným kazatelem a vůdcem první církve - Skutky, 1.-5. a 10-12.
kapitola

2. Vydával mocné svědectví o Kristu - J 1,42; Mt 16,18; Sk 1,8

3. Konal zázraky - Sk 3,7; 5,15; 9,34.40

4. Byl odvážný a smělý - Sk 3,7; 5,28-29.40.42

5. Byl povzbuzením a dobrým příkladem pro první církev, když prochá-
zela soužením - 1. list Petrův

6. Dával církvi instrukce ohledně falešných učitelů a posměvačů - 2. list

Petrův PE~N~ sttA
Porovnáš-Ii tuto tabulku s tabulkou předchozí, uvidíš, jakou změ-

nu v Petrově schopnosti svědčit o Pánu způsobilo naplnění Duchem svatým.
Místo zbabělého zapírání vydával zástupům mocné a účinné svědectví
o spasitelné milosti Krista.

PETR PŘED TíM .... A POTOM

"NEZNÁM JEJ" "JEžíš JE PÁN"
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Probuzení, které začalo v Jeruzalémě, když Petr kázal, bylo přeneseno do
Samaří Filipem, diakonem plným Ducha svatého. Lidé uvěřili zvěsti evange-
lia a byli pokřtěni ve vodě. Došlo k mnoha zázrakům, avšak nikdo nebyl
pokřtěn v Duchu svatém. A tak byli z Jeruzaléma vysláni na toto místo Petr
a Jan. Pokládali ruce na nově obrácené a ti přijímali Ducha svatého
(Sk 8,4-17).

Další zaznamenanou událostí přijetí Ducha svatého je naplnění Duchem
nově obráceného Saula z Tarsu, později známého jako Pavel. Když se za něj
modlil Ananiáš, byl naplněn Duchem svatým a stal se z něj veliký apoštol
pohanů (Sk 9,17).

Nicméně k prvnímu letničnímu kontaktu s pohany došlo prostřednictvím
apoštola Petra. Duch poslal Petra, proti jeho vlastní vůli, do domu Kornélia.
Když tam pak pohanům kázal, Duch svatý "padl" na všechny, kdo poslouchali
Petrovo poselství. Petr užasl, protože je slyšel mluvit v jazycích - zrovna tak,
jak to dělal i on o Letnicích. Později, když se obhajoval před bratřími
židovského původu, připomínal, jak Jan Křtitel zaslíbil, že Ježíš je bude křtít
v Duchu svatém. Ztotožňoval tedy tuto zkušenost pohanů se zaslíbeným
křtem (Sk 10,1 - 11,18).

Dvacet let poté apoštol Pavel navštívil město Efez a našel zde několik
učedníků. Jeho první otázka byla: "Když (nebo potom co) jste uvěřili, přijali
jste Ducha svatého?" (Sk 19,2) Učedníci mu odpověděli, že dokonce ani
neslyšeli, že je Duch svatý. Pavel je vyučoval, pokřtil je ve jméno Ježíše Krista
a položil na ně své ruce. Duch svatý na ně sestoupil, a oni začali mluvit vjiných
jazycích a prorokovat (Sk 19,1-7).

Apoštolové Petr a Pavel, společně s Jakubem, Janem a Judou, byli zmoc-
něni Duchem svatým k tomu, aby nám zanechali Nový zákon - křesťanského
průvodce pro život v Duchu svatém. Jejich mocné svědectví, které obdrželi
na základě naplnění Duchem svatým, slouží ještě i dnes mnoha lidem!
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II Na základě již uvedených tabulek porovnej Petrovu zkušenost před
Letnicemi a po nich. Pak přiřaď časové období (pravý sloupec) k popisu
Petra (levý sloupec). Do vyhrazeného prostoru napiš číslo možnosti, kterou
sis zvolil.

.... a Odvážný

· ... b Špatný příklad

1) Před Letnicemi
2) Po Letnicích

· ... c Velice nestálý jako Kristův svědek

· d Zbabělý a plný protikladů

· e Mocný vůdce a dynamický kazatel

· f Zbabělý a rouhající se

· g Impulsivní

VĚŘící VE DVACÁTÉM STOLETí

Úkol 5. Na základě biblických proroctví vysvětli smysl současného charisma-
tického hnutí.

Ode dne Letnic je na naši zem vlastně neustále vyléván Duch svatý,
ale v prvních stoletích se to ještě nedělo v tak všeobecném měřítku. Křesťanští
vůdcové tohoto období, jako např. Tertulián (160-220 n. 1.), Origenes
(185-254 n.\.) a Chrysostom (kolem roku 400 n.I.), zaznamenali vylití Ducha
svatého spojené s mluvením v jazycích jako o Letnicích. Během období
středověku došlo k protestantské reformaci, a od té doby až do dvacátého
století byly v obdobích zvláštního duchovního probuzení zaznamenány zku-
šenosti s vylitím Ducha svatého, které byly doprovázeny mluvením vjazycích
a nadpřirozenou schopností ke svědectví.

Ve 2. kapitole Skutků Petr cituje proroctví proroka Joele, v němž je
zaslíbeno, že v posledních dnech sešle Bůh svého Ducha na všechny lidi,
předtím, ne! přijde den Páně (Sk 2,17-21). Petr prohlásil, že zaslíbení Ducha
svatého je pro "všechny, které si povolá Bůh" (Sk 2,39). Jsou zde tedy
zahrnuti i křesťané dvacátého století! Všechny důkazy svědčí o tom, že žijeme
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v posledních dnech. To znamená, že brzy přijde velký a slavný den Páně; a
lidé žijící v našem století jsou ještě stále pozýváni k Bohu.

12 Podle Sk 1,8 řekni, proč byl vylit Duch svatý na věřící v den Letnic.

13 Jak dlouho mělo podle Sk 2,38-39 toto vylití Ducha svatého trvat?

V naší novodobé historii začalo letniční vylití Ducha svatého v mnoha
částech světa přibližně ve stejnou dobu. Jedním z příkladů je vylití Ducha
svatého ve Spojených státech na Biblické škole v Topece, ve státě Kansas.
Studenti v Topece, kteří byli hladoví po hlubší zkušenosti s Pánem, brali
zkušenost prvních křesťanů v Novém zákoně jako normativní - proto pečlivě
studovali knihu Skutků. Pro jejich víru a usilovné modlitby na ně sestoupil
Duch svatý, aby utišil jejich duchovní hlad. 1. ledna 1901 byla Duchem svatým
naplněna první studentka, a brzy nato i mnoho jiných. Když byli naplněni
Duchem svatým, začali mluvit v jiných jazycích, jak jim Duch dával promlou-
vat. Probuzení se rozšířilo do Galény v Kansasu a kolem roku 1903 pokra-
čovalo dále do Houstonu a po celém Texasu. Začátkem roku 1906 bylo už
naplněno více než 1000 lidí.

V roce 1906 černošský kazatel z Houstonu, W. J. Seyrnour, odešel kázat
do Kalifornie a v Azusa Street Mission propuklo probuzení. Jejich shro-
máždění trvalo bez přestávky 3 roky, dnem i nocí, a po celou tu dobu tam
docházelo k letničnímu vylévání Ducha svatého, jež bylo doprovázeno mluve-
ním vjazycích a zázraky. Z tohoto místa se probuzení rozšířilo dále do celých
Spojených států a Kanady.

Ve stejném období byly podobné spontánní události hlášeny i z Velké
Británie, Norska, Dánska, Švédska, Francie, Německa a Indie. Do Číny se
první křesťanský misionář dostal v říjnu roku 1907. Během pěti nebo šesti
měsíců 700 domorodých obyvatel a misionářů bylo pokřtěno v Duchu. Do
roku 1909 zasáhlo toto letniční probuzení Egypt, Afriku a Jižní Ameriku.
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Krátce před polovinou našeho století začal Duch svatý působit ve své
uzdravující moci. Evangelisté, kteří byli obdarováni zvláštními dary Ducha
svatého, konali veliká evangelizační tažení po městech, navšiěvovaná tisíci
lidí. Docházelo k takovým zázračným uzdravením, jaká nebyla veřejně do-
svědčena od dob Nového zákona. Toto působení Ducha svatého se stalo také
svědectvím v celosvětovém měřítku.

V naší době jsme svědky obrovského vylití Ducha Božího. Toto působení
Ducha již není omezeno pouze na letniční církve, jak tomu bylo na přelomu
století. Místo toho jsme svědky vylití Ducha svatého na křesťany z mnoha
odlišných denominací. Jelikož důraz je na křest v Duchu svatém a na průvod-
ní charismata neboli dary, označuje se toto hnutí jako charismatické. Nej-
významnější skutečností je však to, že Duch svatý umožňuje prožívat zkuše-
nost z knihy Skutků lidem všech denominací, a děje se tak na celém světě.
Všeobecně se na to hledí jako na hnutí Dueha svatého, které má připravit
skutečnou církev Ježíše Krista na jeho druhý příchod.

NEJDŘíVE DÉŠŤ .... .. .. PAK ŽEŇ

VYLITí DUCHA SVATÉHO SPASENí PRO VŠECHNY

Podrobnější analýza Petrova kázání v den Letnic nám zvýrazní některé
faktory. Vylití Ducha svatého společně s objevováním se nadpřirozených
úkazů na nebi i na zemi - to vše má být doprovázeno všeobecnou
výzvou k tomu, aby si lidé všímali Božího volání ke spasení (Sk 2,17-21;
Mt 24,3-14). Kromě toho, když srovnáme fakta, která Ježíš uvádí v Mt 24,14
s tím, co řekl Petr v den Letnic, vidíme, že zde existuje úzký vztah mezi vylitím
Ducha a výzvou k šíření evangelia po celém světě. Ježíš řekl: "A toto
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evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem
národům, a teprve potom přijde konec" (Mt 24,14).

14 Na základě našeho zhodnocení Mt 24,3-14 a na základě předchozích
závěrů vyber z uvedených vět nejvhodnější dokončení následujícího tvrzení:
Jdíš řekl svým učedníkům, že jeho druhý příchod nastane, když
a) bude evangelium kázáno po celém světě na svědectví všem národům.
b) nastanou na celém světě války, spustošení, hlad a zemětřesení.
c) budou falešní učitelé prohlašovat: "Já jsem Kristus."

15 Na základě diskuse uvedené v této části řekni, jaký je smysl a cíl novo-
dobého vylití Ducha svatého ve vztahu k druhému příchodu Pána Ježíše
(Sk 1,8).

Jsi také účastníkem vylití Ducha svatého, ke kterému dochází v těchto
posledních dnech po celé zemi? Obdržel jsi již moc ke svědectví na místě, na
které tě Bůh postavil? Plníš svou zodpovědnost nést toto poselství celému
světu? I pro tebe je určena moc Ducha svatého, tatáž, která vyslala učedníky,
aby získali svět, ve kterém žili. Ježíš přijde, až bude evangelium kázano po
celém světě na svědectví všem národům. Svěřil nám toto poselství. Jak je to
slavné, že s mocí Ducha svatého v nás a na nás můžeme pracovat na urychlení
Pánova příchodu!
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osobní test

PRA VDlVÉ - NEPRAVDIVÉ. Je-Ii uvedené tvrzení PRAVDIVÉ, napiš
do vyhrazeného prostoru P. Je-Ii NEPRAVDIVÉ, napiš N.
· ... 1 Ve Starém zákoně je kladen důraz více na osobnost Ducha svatého,

než na jeho činy.
· ... 2 Věřící Starého zákona neobdrželi všeobecné vylití Ducha svatého, jak

tomu bylo o Letnicích.
· . .. 3 Duch svatý sestupoval na muže ve Starém zákoně proto, aby je zmocnil

ke splnění konkrétního úkolu od Boha.
· ... 4 Samson a Saul jsou příklady mužů ze Starého zákona, kteří prožívali

přítomnost Ducha svatého nepřetržitě.
· 5 Duch svatý odejde od člověka, který je neposlušný a bouří se.
· 6 Období soudců bylo obdobím neustálých vítězství Izraelců, protože

byli vedeni Duchem svatým.
· . .. 7 Proroci Starého zákona si uvědomovali, že by nic nedokázali bez moci

Ducha svatého.
· . .. 8 Před Letnicemi se Duch svatý zaměřoval především na dvanáct

učedníků Pána Ježíše.
· . .. 9 Porovnání jednoho z učedníků před a po Letnicích ukazuje, jak dokáže

Duch svatý změnit slabého člověka v mocného svědka.
· 10 Ode dne Letnic je na tuto zem vyléván Duch svatý.
· 11 Ježíš se vrátí, jakmile bude každý naplněn Duchem svatým.
· 12 Vylití Ducha svatého zasáhlo v současné době mnoho denominací na

celém světě, což je podle všeho součást přípravy skutečné církve Ježíše
Krista na jeho druhý příchod.

Ještě předtím, než budeš pokračovat ve svém studiu 8. lekcí, vyplň
druhou studijní zprávu a otázkový list pak pošli svému učiteli.
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odpovědi na studijní otázky

8 I když všechny věty vyjadřují závislost proroků na Duchu svatém, a) a c) se
přece jenom více vztahují na osobní život než na proroekou službu. Já bych
zvolil odpověď b), protože vyjadřuje závislost všech proroků na Duchu
svatém.

I a Verš 17.
b Vzal z Mojžíše část Ducha, který byl na něm a dal ho jim (To znamená,

že jim byla dána stejná moudrost a moc, kterou měl skrze Ducha svatého
Mojžíš.)

c Všichni tehdy prorokovali.

9 c) Byli většinu času s Ježíšem a učili se od něj.

2 a Vykládat sny, stát se správcem.
b Vyvést národ Izraelský z Egypta.
c Pomoci Mojžíšovi naplňovat potřeby lidu.
d Dovést Boží lid do Zaslíbené země.
e Zmocnění Duchem bylo ve všech těchto případech relativně dlouhodo-

bou zkušeností.

10 Petr

3 Byl z nejslabšího rodu a nejnepatrnější v otcovském domě.

II a 2) Po Letnicích
bl) Před Letnicemi
cl) Před Letnicemi
dl) Před Let nicemi
e 2) Po Letnicích
fl) Před Letnicemi
g 1) Před Letnicemi (Dá se říct, že byl daleko méně impulsivní než před

Letnicemi)
h 2) Po Letnicích

4" Sestoupil na něj Duch Páně ve své moci."
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12 Aby měli moc nést svědectví o Ježíši Kristu po celém světě.

5 Duch Páně, který předtím na něj sestupoval (13,25; 14,6.19; 15,14) a
zmocňoval ho, nyní jej opustil (v. 20).

13 Dokud Pán nepovolá svůj lid k sobě v onen velký a slavný den Páně.

6 "Duch svatý odešel od Saula."

14 a) bude evangelium kázáno po celém světě na svědectví všem národům.

7 Tvoje odpověď by mohla vypadat asi takhle: Když je Duch svatý zarmoucen
hříšným, neposlušným a buřičským životem, může odstoupit dokonce i od
toho, kdo byl Bohem vyvolen. Přítomnost Ducha svatého v životě člověka
jej vyzývá k zodpovědnému životu a k citlivému vnímání jeho přítomnosti.

15 Tvoje odpověď. Já jsem přesvědčen, že žijeme v posledních dnech a že
vylití Ducha svatého a současná charismatická obnova jsou zde proto, aby
mocí vystrojeni věřící zvěstovali evangelium v každém národu. Jakmile
bude evangelium zvěstováno po celém světě na svědectví národům, Ježíš
přijde znovu.
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