
všimni si v uvedených verších dvou „obrazů“, které
popisují, že Duch Svatý sídlí v každém křesťanovi:

i. Duch Svatý je jako PEčEŤ na listině. Pečeť
ukazuje na vlastnictví a zabezpečení. Tím, že
nám Bůh dal svého Ducha, říká: „Jsi můj!“  (Iz
43,1) Duch Svatý v nás je jistým znamením, že
nás Bůh přijal a nikdy nezahyneme. Pečlivě si
pročti klíčový verš.

ii.Duch Svatý je jako ZÁloHA. (Některé překlady
užívají slova jako „závdavek“ nebo „záruka“.)
Tím je myšleno, že Duch Svatý, který v nás
přebývá, je zárukou, že Bůh dokončí, co začal.
Každé z jeho dětí bude nakonec s ním
v nebesích!

Možná se ptáš, jestli v nás Duch Svatý přebývá
neustále! opouští nás, když nežijeme tak, jak by
křesťané měli? v odpovědi na tuto otázku chceme
zdůraznit, že v nás zůstává, i když selháváme! Pán
Ježíš o něm mluvil jako o „jiném  Utěšiteli
(Pomocníkovi), aby s vámi zůstal navěky“ (J 14,16
B21). Můžeme se na něj spolehnout, co se týče
pomoci a podpory, protože je vždy přítomen!

Toto „trvalé přebývání“ Duch Svatého je jedním
z pozoruhodných rozdílů mezi dnešními věřícími a
těmi, kdo žili v době Staré smlouvy. Tehdy Duch
„sestupoval“ na některé jedince a zůstával s nimi
po časově omezené období, aby jim umožnil
provést úlohy, které jim Bůh svěřil. Když jejich
práce skončila, Duch již „na nich“ nespočíval (viz Sd
14,19 a 16,20).  Dnes však trvale přebývá v každém
křesťanovi stále. 

v dřívějších dobách byly lodě závislé na větru,
který je poháněl kupředu. v dnešní moderní době
mají lodě zdroj pohybu hluboko uvnitř sebe
v podobě výkonných motorů. Podobně i
v současném „období církve“ mají všichni věřící
v sobě Ducha, který je připraven posilnit je
v proměnlivých životních okolnostech. Můžeme
být „posíleni  mocí  skrze  Ducha  na  vnitřním
člověku“ (Ef 3,16).

Jelikož Duch Svatý je v nás přítomen, není třeba se
modlit, aby k nám přišel. Měli bychom však
neustále dbát na to, abychom tuto již přítomnou
moc využívali!

v této lekci se zaměříme na dílo Ducha Svatého
v každém věřícím v Pána Ježíše.

1. Duch Svatý v našem ZNOVUZROZENÍ
Nejprve je třeba si ujasnit, že křesťan je člověk,
který se narodil „z vody a Ducha“, jak učil Pán Ježíš.
Bez působení Ducha Svatého při „novém narození“
nebo „znovuzrození“, bychom nemohli být spaseni.
(Přečti si J 3,3-7.)

Narodit se „z vody“ NENí odkaz na křest. vodu je
možno vnímat jako symbol Božího Slova, jak nám
vysvětluje 1Pt 1,23 „Vždyť jste se znovu narodili …
skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.“ (Viz
také  Jk  1,18.) Když věříme evangeliu a jsme
spaseni, stalo se (z Boží perspektivy) to, že Duch
Svatý použil Boží Slovo, aby nám dal věčný život.
Pomůže nám, když si představíme, že Duch Svatý je
„Zprostředkovatel“ a Boží Slovo je „nástroj“. obě
strany nám přinášejí „nové narození“ a obě jsou
nezbytné.

2. Duch Svatý a jeho „PŘEBÝVÁNÍ“
Když studujeme Bibli, zjišťujeme, že Duch Svatý
přichází, aby přebýval v každém křesťanovi. Stane
se to ve chvíli, kdy člověk uvěří! Následuje několik
odkazů, které potvrzují tuto pozoruhodnou
pravdu:

1. „Bůh ...  nás také zapečetil a do našich srdcí dal
Ducha jako závdavek. .“ (2K 1,21-22)

2. „...  a  když  jste  uvěřili,  v  něm  jste  byli
zapečetěni  zaslíbeným  Duchem  Svatým,“ 
(Ef 1,13)

3. „...  vaše  tělo  je  svatyní  svatého Ducha,  který
je ve vás a kterého máte od Boha...“ (1K 6,19)

Klíčový vErš: ř 8,9  
„Jestliže však někdo nemá Kristova

ducha, ten není jeho.“

Duch Svatý
Blok B

Tato studie patří:

PřEčTi Si: J 14,16-17; Ef 1,12-14

Duch svatý a křesťané DNES1. lekce

This is the second of three bloks on Duch Svatý

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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ZNOVU Si PŘEčti J 3,3-7 a ODPOVěZ Na NÁSlEDUjÍcÍ OtÁZky:
i) KE KoMu JEžíš Při TéTo PřílEžiToSTi Mluvil?

...............................................................................................................................................................
ii) Co řEKl, žE JE NEZByTNé, JESTližE NěKDo CHCE „SPatřIt Boží KráloVStVí“?

...............................................................................................................................................................
iii) Co MůžE SyMBoliZovAT voDA?

...............................................................................................................................................................
iv) KTEré Slovo v 5. a 6. VEršI ZNAMENÁ „ZProSTřEDKovATEl“ NEBo „HyBNÁ PříčiNA“ NovéHo NAroZENí?

...............................................................................................................................................................
„... a KDyž JStE UVěřIlI, V něm JStE BylI zaPEčEtěnI zaSlíBEným DUchEm SVatým...“ (Ef 1,13).
VySVětli cO NEjjaSNěji VÝZNam tOhOtO VÝROkU:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
PŘEčti Si 1K 6,18-20 a ZODPOVěZ NÁSlEDUjÍcÍ OtÁZky:

i) K čEMu JE PřirovNÁNo Tělo KřESŤANA v 19. VEršI?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ii) JAKý KAžDoDENNí DoPAD By Mělo MíT učENí TěCHTo vEršů NA NAšE CHovÁNí?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
VE 2K  1,22  SE O DUchU SVatém hOVOŘÍ jakO O „ZÁVDaVkU“ (DalšÍ SlOVa jSOU „ZiSk“, „ZÁlOha“, „ZÁRUka“). 
cO NÁm tO ŘÍkÁ O BOhU a jEhO BUDOUcÍch PlÁNEch PRO NÁS?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
UVažUj NaD těmitO SlOVy:  i)DOčaSNé ii)tRValé

A. KTEré Slovo vySTiHuJE PřEBývÁNí DuCHA SvATéHo v DNEšNíCH věříCíCH?  ............................................
B. „DUch hoSPoDInůV SEStoUPIl“ NA MužE v NÁSlEDuJíCíCH BiBliCKýCH TExTECH.  
ZJiSTi JEJiCH JMéNA A NAPiš JE:

1. SD 3,9-10  .......................................  2. SD 11,29 .............................................
3. SD 14,5-6  .......................................  4. 2Pa 24,20 .............................................

C. KTEré Z TěCHTo Dvou Slov vySTiHuJE JEJiCH SPoJENí S DuCHEM BožíM?
i) DOčaSNé ii) tRValé (ZAšKrTNi SPrÁvNou oDPověď)

D. oD KoHo DuCH SvATý oDSTouPil v 1Sm 16,14? ............................................................
E. o Co ProSil KrÁl DAviD BoHA, ABy NEDělAl v Ž 51,11? ............................................................

tO, cO NÁS BiBlE UčÍ OhlEDNě DUcha SVatéhO, jE tŘEBa PŘijmOUt „VíroU“, tj. POkORNě VěŘit tOmU, cO Bůh

UkÁZal VE SVém SlOVě.
A. SroZuMiTElNě vySvěTli, Co PovAžuJEš ZA HlAvNí MyšlENKu TéTo lEKCE:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
B. JAK DůlEžiTé JE ToTo učENí Pro TvůJ BěžNý živoT?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Duch Svatý Blok B
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Celkem 
za tuto lekci

Duch svatý a křesťané DNES1. lekcePRACOVNÍ SEŠIT



Spíše je naší zodpovědností dovolit v nás
přebývajícímu Duchu Svatému, aby vstupoval do
každé oblasti našeho života, aby byl nejen
„rezident“, ale také „Prezident“. Jedině tehdy, když
mu tak říkajíc odemkneme všechny dveře a on získá
plnou kontrolu nad celou naší osobností, můžeme
začít zažívat to, co má Bible na mysli, když říká:
„Buďte naplněni Duchem“.

v klíčovém  verši  bychom si měli dobře všimnout
rozdílu mezi opilým člověkem a křesťanem, který je
naplněn Duchem! Jedinec, který je intoxikován
alkoholem je na cestě ke zkáze! Svůj život odevzdává
něčemu, co ho dostane na dno. Když je opilý, bude
si myslet, říkat a dělat věci, které ho jako člověka
pouze sníží. Jak klíčový verš  říká, přivede ho to do
stavu  „prostopášnosti“. Na rozdíl od toho, pokud
jsme naplněni Duchem, žijeme životy, které jsou
hodny našeho Pána a Spasitele, protože jsme pod
Boží vládou.

výzva, před kterou stojíme, zní následovně: Jaká
moc nás bude ovládat -  moc hříchu a satana, NEBo
moc Božího Ducha? Pavel nám dává zdravou radu:

„říkám  však:  Duchem  choďte  a  žádost  těla
nedokonáte.“ (Gl 5,16)

v minulé lekci jsme se naučili, že Bůh dává svého
Svatého Ducha všem, kdo opravdově uvěří v Pána
Ježíše.

Nyní pokročíme a budeme uvažovat nad naší osobní
reakcí na to, co Bůh pro nás vykonal. Klíčový  verš
vyjadřuje velmi srozumitelně, co se po nás vyžaduje:
„naplněni buďte Duchem svatým“ (BK)

Několik bodů bychom neměli opomenout:

1.  jE tO BOŽÍ PŘÍkaZ
Jedná se tedy o zodpovědnost, kterou má každý
z nás. Bůh nás vybízí, abychom dovolili Duchu
Svatému „naplnit“ naši mysl, vůli a srdce. To
znamená, že se nesmíme snažit vyloučit Boha
z některé oblasti našich životů. Nesmíme s ním
jednat jako s cizím člověkem, který je u nás doma jen
na návštěvě a nemá přístup do všech místností a
šuplíků! Jedině tehdy, když Pánu Ježíši otevřeme
každou oblast svého života, můžeme zakoušet
naplnění Duchem.

2. BÝt „NaPlŇEN“ jE NEUStÁlÁ a OPakUjÍcÍ SE
ZkUšENOSt
Doslovně přeložený klíčový  verš říká: „pokračujte
v  tom,  že  se  necháte  naplňovat…“. To odpovídá
Skutkům apoštolů, kde vidíme stejnou skupinu lidí,
která zažívá více než jedno naplnění  (viz Sk 2,4; 4,8
a  31.)  Každý den nám přináší čerstvou příležitost,
abychom sloužili Pánu. Podobně přichází i nové
pokušení, které je třeba překonávat. Nemůžeme žít
z duchovní síly včerejška! Naplnění Duchem je Boží
každodenní zaopatření pro potřeby každého dne, ať
už jsou jakékoliv. 

3. NaPlNěNÍ DUchEm VyŽaDUjE SPOlUPRÁci
S BOhEm
Musíme dovolit, aby to, co pro nás Bůh již vykonal,
mělo dopad na každý den našeho života. Není třeba
se modlit, aby nám byl Duch dán, ani není třeba
žádat o VÍcE Ducha. v Novém Zákoně není jediný
záznam, že by se kdokoli modlil tímto způsobem.

Klíčový vErš: Ef 5,18
„A neopíjejte se vínem, v němž je

prostopášnost, ale naplňujte se Duchem“

Duch Svatý
Blok B

Tato studie patří:

PřEčTi Si: Sk 2,1-4; Ef 5,15-21; Gl 5,16-18

Naplnění Duchem 2. lekce

Biblický kurz Nový život - Group A, Salvation (3 bloks) The Bible (2 bloks) The Christian life (4 bloks)  The Church (3 bloks)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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ODPOVěZ PRaVDa/NEPRaVDa
A. DuCH SvATý PřEBývÁ v KAžDéM věříCíM v PÁNA JEžíšE. .................
B. NAPlNěNí DuCHEM SvATýM NASTANE PouZE v MoMENTě NAšEHo oBrÁCENí. .................
C. KAžDý DEN ByCHoM SE Měli PoDDÁvAT PoD vlÁDu DuCHA SvATéHo. .................
D. MuSíME SE MoDliT, ABy NA NÁS DuCH SvATý SESTouPil. .................
E. K NAPlNěNí DuCHEM SvATýM v DNEšNí DoBě Již NEDoCHÁZí. .................

„Bůh mi Dal SVéhO DUcha VE chVÍli, kDy jSEm SlOžil SVOU DůVěRU V PÁNa jEžÍšE, alE NaPlŇOVÁNÍ DUchEm jE

OtÁZka mOjÍ kažDODENNÍ ZODPOVěDNOSti.“ 

A. SouHlASíš S TíMTo výroKEM?     ANo NE 
B. SVÝmi VlaStNÍmi SlOVy ZDůvoDNi Svou oDPověď. Svou oDPověď PoKuD MožNo PoDPoř BiBliCKýMi

vErši.
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

V NÁSlEDUjÍcÍch ODkaZEch SE DOčtEmE O liDEch, ktEŘÍ Byli „PlNi DUcha SVatéhO“. ZjiSti, jak SE jmENOVali:

A. SK 4,7-10 B. SK 7,54-60

C. SK 11,19-25 D. SK 13, 9-11

„ať DUch SVatÝ NENÍ POUhÝm „REZiDENtEm“, alE „PREZiDENtEm“ Našich žiVOtů.“ 
SVÝmi VlaStNÍmi SlOVy VySVětli, cO tatO Věta ZNamENÁ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

V kažDém Z UVEDENÝch VERšů jE SkUPiNa liDÍ, ktEŘÍ Byli „PlnI“ NEBO „naPlněnI“ DUchEm SVatÝm. také jE ZDE

POPSÁNO, jaké DůSlEDky tO mělO: 1. DOBRÁ POVěSt a mOUDROSt. 2. RaDOSt i NaVZDORy PRONÁSlEDOVÁNÍ. 3. mOc

PŘi mODlitBě. 4. SchOPNOSt mlUVit BOžÍ Věci.

Za UVEDENé VERšE VEPiš čÍSlO DůSlEDkU tOhO, žE liDé Byli NaPlNěNi DUchEm SVatÝm:

SK 2,4   SK 4,31   SK 6,3   SK 13,52   

NaPiš kRÁtkÝ ODStaVEc O tOm, jak můžE BÝt mlaDÝ kŘESťaN V DNEšNÍ DOBě „naPlněn DUchEm SVatým.“
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Naplnění Duchem 2. lekcePRACOVNÍ SEŠIT



3. 1. korintským 12,13 
Znovu si přečti klíčový  verš. Zde je odhalen
význam křtu Duchem. Jedná se o vytvoření
„jednoho  těla“, které je složeno ze všech
věřících. Z Božího úhlu pohledu byli všichni
křesťané tohoto období církve navzájem
propojeni do duchovní jednoty Duchem
Svatým. Jakožto jednotlivci jsme začleněni do
tohoto těla při svém obrácení; křtem Duchem
jsme napojeni na Hlavu, která je nebesích.

Abychom porozuměli rozdílu mezi tím, co to je
„naplnění Duchem“ a „křest Duchem“, zamysli se nad
následujícími skutečnostmi:

1. „Křest Duchem“ je historická událost, stejně jako
smrt Pána Ježíše na Golgatě. Nastal v den letnic,
jak popisují Sk  2. „Naplnění Duchem“ stále
pokračuje a můžeme ho zažívat i DNES!

2. „Křest Duchem“ není nikde předmětem Božího
příkazu vůči nám, na rozdíl od „naplnění Duchem“
(Ef 5,18)

3. „Křest Duchem“ má co do činění s vytvořením
„církve, která je jeho tělo“ (Ef 1,22-23). „Naplnění
Duchem“ je však spojeno s našimi opakujícími se
potřebami duchovní moci.

4. všichni věřící byli pokřtěni Duchem, jelikož to má
co do činění s tím být „v  Kristu“ a „v  těle“. Ne
všichni věřící jsou rovnoměrně „naplněni
Duchem“, protože někteří jsou „tělesní“ (tzn.
neduchovní)  (viz 1K 3,1-4.)

veškeré učení Bible by mělo mít skutečný dopad na
naše jednání. Můžeme oprávněně tvrdit, že máme
spolu se všemi ostatními křesťany podíl na „křtu
Duchem“, ale můžeme čestně říct, že umožňujeme
Svatému Duchu, aby plnil svůj plán v našich
každodenních životech?

Naše minulá lekce byla o „naplnění Duchem“. Nyní
se zaměříme na „křest Duchem“, je však nejprve
třeba si ujasnit, že jsou to dvě různé činnosti
spojené s Duchem Svatým.

v Novém Zákoně jsou tři hlavní odkazy na křest
Duchem Svatým:-

1. EVaNGElia  
Znovu si přečti mk 1,4-8. „Já jsem vás křtil ve
vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém.“
Tato slova zde říká Jan Křtitel, který hovoří o
tom, co Ježíš učiní v budoucnosti. Je jasné, že
Janova slova jsou předpovědí nebo
proroctvím. Křest Duchem Svatým byl v tento
okamžik stále ještě budoucností! Měli bychom
si uvědomit, že křest Duchem Svatým nikdo
v období Staré smlouvy nezažil.

2. SkUtky aPOštOlůS
Křest Duchem se stal skutečností v den letnic
(Sk  2). Je sice pravda, že termín „křest
Duchem“ se ve Sk  2, NEvySKyTuJE, ale
můžeme si být jisti, že nastal, díky Petrovým
slovům ze Sk 11,15-16, kde prohlásil: „padl na
ně Duch Svatý, JaKo I na náS na PočátKU.
Vzpomněl  jsem  si  na Pánův výrok,  jak  říkal:
‚Jan  křtil  vodou,  ale  vy  budete  pokřtěni 
v Duchu Svatém‘ “.

Takže předpověď v evangeliích, kterou vyřkl Jan
Křtitel a dosvědčil Pán Ježíš ve Sk 1,5, byla naplněna
o letnicích – jen deset dnů poté, co Pán Ježíš
vystoupil do nebe!

Klíčový vErš: 1K 12,13  
„Neboť v jednom Duchu jsme my

všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo
řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni
jsme z jednoho Ducha dostali napít.“

Duch Svatý
Blok B

Tato studie patří:

PřEčTi Si: Mk 1,4-8;  Sk 1,4 - 8; 1K 12,12-13

Křest Duchem3. lekce

Biblický kurz Nový život - Group B, God (4 bloks) The life of Christ (5 bloks) Duch Svatý (3 bloks)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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ZNOVU Si PŘEčti mK 1,7-8 a ODPOVěZ Na NÁSlEDUjÍcÍ OtÁZky:
A. KDo ProNESl TATo SlovA?

...............................................................................................................................................................
B. NA KoHo PouKAZovAl, KDyž řEKl: „za mnoU PřIchází něKDo SIlněJší nEž Já…“?

...........................................
C. Co řEKl JAN, žE NENí HoDEN uDělAT?

...............................................................................................................................................................
D. JAKý TyP KřTu KoNAl JAN?

...............................................................................................................................................................
E. JAKou forMu KřTu vyKoNÁ TEN, KDo PřiCHÁZí?  ...........................................................

a. těSNě PŘED SVÝm NaNEBEVZEtÍm PÁN jEžÍš ZaSlÍBil kŘESt DUchEm, „Po nEmnohých těchto DnEch“ (SK 1,5).
kOlik DNů VlaStNě UPlyNUlO?

B. jak PROROctVÍ jaNa kŘtitElE (mK 1) a jEžÍšOVO ZaSlÍBENÍ (SK 1) Byly NaPlNěNy V DEN lEtNic (SK 2,1-4).
VlaStNÍmi SlOVy kRÁtcE POPiš, cO SE StalO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ZNOVU Si PŘEčti 1K 12,13 a DOkONči NÁSlEDUjÍcÍ Věty:
A. KřTEM DuCHEM Tvoří všiCHNi věříCí v PÁNA JEžíšE ............................... .
B. PoTé, Co K ToMu Došlo, NENí žÁDNý roZDíl v ToM, JESTli JSME ................................ NEBo

.................................. ,   ..................................... NEBo ......................................  .
C. DíKy KřTu DuCHEM SvATýM JE MEZi všEMi KřESŤANy DuCHovNí .....................................  .

„jEDEN kŘESt DUchEm, alE mNOhé NaPlNěNÍ DUchEm“. kRÁtcE ROZVEď tUtO VětU, aByS VySVětlil/a, cO

ZNamENÁ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
„kŘESt DUchEm SE tÝkÁ POUZE VElmi ZVlÁštNÍch kŘESťaNů.“

A. JE TATo věTA PrAvDivÁ?    ANo NE

B. ZDůvoDNi Svou oDPověď:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
SEŘaď UDÁlOSti DO SPRÁVNé čaSOVé POSlOUPNOSti POmOcÍ čÍSEl OD 1 – 5:

JEžíš ZEMřEl A oPěT vSTAl. DuCH SvATý Byl uDělEN o lETNiCíCH. 

Po čTyřiCETi DNECH vySTouPil NA NEBESA. ToHo DNE BylA vyTvořENA CírKEv, KDyž Byli všiCHNi věříCí

„PoKřTěNi JEDNíM DuCHEM v JEDNo Tělo“. 

JAN KřTiTEl PřEDPověDěl KřEST DuCHEM. 
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1. Duch Svatý každého člena vystrojuje k úloze,
kterou má ve sboru. Dozvídáme se to z 1K 12,
kde Pavel hovoří o „duchovních  darech“
v církvi. Znamená to, že ne každý v církvi je
vhodný pro stejný úkol. Někdo může
promlouvat „slovo  moudrosti“, zatímco jiný
„slovo  poznání“  (viz  1K  12,8). Ale ať je dar
jakýkoliv, Pavel říká: „to všechno působí jeden a
týž Duch, který rozděluje každému  jednotlivě,
jak sám chce.“ (1K 12,11) Dozvídáme se, že je to
Duch Svatý, kdo rozděluje „dary“ nebo
„duchovní schopnosti“ v místních sborech.
Jedná, jak sám chce!

2. všechny dary mají být používány k tomu, aby
oslavovaly Pána Ježíše. „nikdo  nemůže  říci:
‚Pán  Ježíš,‘  jedině v Duchu svatém“  (1K 12,3).
To znamená, že pokud někdo mluví v církvi
takovým způsobem, který nepřináší čest Pánu
Ježíši, odklonil se od Ducha Svatého! Duch vždy
oslavuje Pána Ježíše! (Přečti si J 16,13-14.) Je
tedy důležité, abychom v našem „sborovém
životě“ dovolovali Duchu Svatému, aby nás řídil.

3. Dary Ducha Svatého jednotlivým členům církve
mají být užívány ve prospěch všech. všichni
potřebují být budování ve svém poznání Boha,
a aby byl tento růst umožněn, byly uděleny
duchovní dary. Pokud jsou vhodně užívány,
všichni dosáhnou dobrého duchovního rozvoje!
„Každému  je  dáván  projev  Ducha  ke
[SPolEčnÉmU] ProSPěchU“ (1K 12,7). 

všichni bychom měli usilovat, abychom byli
nápomocní a užiteční ve svých místních sborech.
Když tak činíme, následujeme vedení Ducha
Svatého. Dbejme na to, aby Boží Slovo a Duch Boží
neustále usměrňovali naše činy a jednání!

Duch Svatý je pro církev velmi důležitý. To platí o
církvi v obecném smyslu slova i o místním sboru.

OBEcNÁ cÍRkEV
Tím máme na mysli úplné tělo tvořené věřícími ode
dne letnic (Skutky 2) až do druhého příchodu Pána
Ježíše. 

1. Duch Svatý je Zprostředkovatel, který začleňuje
všechny členy této rozsáhlé církve do jednoho
těla, jak jsme viděli v minulé lekci. „Jedním
Duchem“ byli všichni pokřtěni „v  jedno tělo“,
jehož hlavou je Kristus (1K 12,13).

2. Duch Svatý má klíčovou roli nejen při tvoření
církve, ale také v jejím rozvoji. v některých
novozákonních odkazech je církev
připodobněna k „tělu“, jinde ke „stavbě“.  Tyto
dva „obrazy“ se spojují dohromady v Ef 2,21-22,
kde Pavel píše: „v  němž  se  celá
stavba  spojuje  dohromady  a  roste  ve  svatou
svatyni  v  Pánu;  v  něm  jste 
i  vy  všichni  spolu  budováni  v  Boží  příbytek 
v  Duchu“. Takže, zatímco „Hlava“ (Kristus) je
v nebesích, Duch Svatý coby jeho Zástupce
učinil z církve svou centrálu na zemi. Církev je
po celá staletí místem, kde přebývá Bůh, Duch
Svatý.

mÍStNÍ SBORy
Místním sborem máme na mysli skupinu věřících na
kterémkoliv místě, kteří se společně scházejí, aby
uctívali Boha, oslavovali Pána a Spasitele a
vzájemně se povzbuzovali ve své víře. Také mají
touhu, aby se evangelium šířilo k ostatním.

Jak důležitý je pro takovou skupinu křesťanů Duch
Svatý? všimni si následujících skutečností:

Klíčový vErš: 1K 3,16 
„Nevíte, že jste Boží svatyně

a že ve vás bydlí Duch Boží?“ 

Duch Svatý
Blok B

Tato studie patří:

PřEčTi Si: 1K 12,1-11
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cÍRkEV jE „BOžÍm PŘÍBytkEm V DUchU“ (B21). (Ef 2,20-22)
A. uvEď JiNé Slovo Pro „PříBytEK“: ............................................................
B. KDE MÁ BůH PoDlE TěCHTo vEršů NyNí SvůJ PříByTEK?  ........................................................
C. KTEré Dvě METAfory NEBo „oBrAZy“ JSou PoužiTy v TěCHTo vEršíCH Pro CírKEv?

......................................    A   ..............................................

„mÍStNÍ SBOR“ – POkUS SE NaPSat SROZUmitElNOU DEFiNici:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PODlE 1K 12 ExiStUjE mNOhO „DUchoVních Darů“, ktERé jSOU DÁNy cÍRkVi, aBy Byla SchOPNÁ FUNGOVat tak,
jak Si PŘEjE Bůh.

A. JAKé JiNé Slovo MůžEME PoužíT MíSTo „Darů“? ...................................................................
B. MySlíš, žE KAŽDý člEN MÁ NěJAKý DAr? Svou oDPověď PoDPoř BiBliCKýM vEršEM:

......................................................................................................................................................
C. KDo JE PoDlE 1K 12 DÁrCEM TěCHTo „DArů“?  .............................................
D. PřEčTi Si VEršE 8-9 A uvEď Tři „Dary“, KTEré JSou v TěCHTo vEršíCH ZMíNěNy:

...............................................................................................................................................................

Jan 16,13-14 zaznamEnáVá, co Pán JEžíš řEKl o PomocníKU (tzn. DUchU SVatÉm), KtErÉho PošlE:
A. PoDlE 14. VEršE – Co DuCH SvATý KoNÁ Pro PÁNA JEžíšE?.......................................
B. Co MySlíš, žE JE MyšlENo Slovy „NěKoHo oSlAviT“?  .........................................................................
C. JAK MůžEME vE SBorovéM i SouKroMéM živoTě oSlAviT PÁNA JEžíšE?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

PODlE 1K 12,7 DÁVÁ DUch SVatÝ DaRy „kE SPOlEčNémU PROSPěchU“.
A. Co To ZNAMENÁ?

...............................................................................................................................................................
B. Co ByS řEKl člENu CírKvE, KTErý NENí ZAPoJEN Do SBorové PrÁCE A SvěDECTví CírKvE?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

„BOžÍ SlOVO a BOžÍ DUch jSOU VžDy V SOUlaDU.“ V NěkOlika VětÁch ROZVEď tUtO myšlENkU:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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