
Pán neoplácel, když ho uráželi a jednali s ním zle.
Během svých zkoušek „předával vše tomu, jenž soudí
spravedlivě“ (1Pt 2,23). i v tom je nám příkladem.

c. Holubice je věrná. ornitologové pozorováním zjistili,
jak věrná je holubice v lásce ke svému partnerovi.
opravdu nad ztrátou svého druha truchlí a může i
zemřít! Nám z toho plyne, že Duch Svatý vždy touží
zachovat v nás hlubokou lásku k našemu Spasiteli.
Pokud Duchu dovolíme, aby nás vedl, naše láska
k Pánu Ježíši nikdy nezeslábne. „Boží láska je vylita v
našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl
dán.“ (Ř 5,5)

2. OHEŇ
Možná se divíš, jak může být oheň symbolem Ducha
Svatého. Zamysli se nad těmito body:

a. Oheň vytváří energii. Tak například parní motory
mají velkou sílu, jejímž zdrojem je oheň! v den letnic
sestoupil Duch Svatý na čekající shromáždění. Byly to
„narozeniny církve“ a „křest Duchem“, jak jsme již
vysvětlovali. Jeden z důkazů projevů Ducha byly toho
dne „jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly…“
(Sk 2,3). Po svém vzkříšení Pán Ježíš řekl svým
apoštolům „aby očekávali ve městě [Jeruzalémě -
BK], než budou vybaveni mocí z výsosti“ (L 24,49).
Nyní, jen o deset dní později, se jeho zaslíbení
naplnilo! Duch Svatý byl zdrojem oné „moci“ za
nebojácným svědectvím těchto prvních křesťanů. i
pro nás je dnes stejná moc dostupná – pokud ji
skutečně chceme!

b. Oheň zušlechťuje a pročišťuje. Cenné kovy, jako je
stříbro a zlato, jsou vystavovány intenzivnímu žáru,
aby se odstranily nečistoty. „Náš Bůh je oheň
spalující“ (Žd 12,29). všechny naše hříchy byly
odpuštěny, ale stále je třeba náš charakter
připodobňovat Kristu. Aby to tak bylo, jedná Duch
Svatý jako očišťující oheň v každém z nás. Jak
důležité tedy je, že se podřizujeme jeho vedení a
příkazům! Tímto způsobem jsou pohlcovány
bezcenné a hříšné věci v našich životech!

c. Oheň vytváří žár. K tomu, abychom byli v srdci
zapálenými křesťany, potřebujeme „žár“ Ducha
Svatého. Pokud se mu nepoddáváme, stáváme se
duchovně chladnými! on si přeje, abychom prožívali
„teplo“ jeho přítomnosti a moci v našich
každodenních životech!

Symboly jsou zcela běžné v předmětech, jako je
matematika nebo věda obecně. Bible také často
užívá symboly. Platí to především ve vztahu k Duchu
Svatému. Běžné předměty jsou užity obrazně jako
zástupci neviditelného, věčného Ducha Božího.

v této lekci se zaměříme na dva takové symboly.

1. HOLUBICE
Na začátku svého veřejného života byl Pán Ježíš
pokřtěn Janem. o tom, co se stalo potom, čteme:
„Hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího,
jak sestupuje jako holubice…  A hle, ozval se hlas 
z nebes, který říkal: ‚Toto je můj Syn, Milovaný, 
v němž jsem nalezl zalíbení‘.“ (Mt 3,16-17).
obzvláště důležité je, že tři osoby Boží – otec, Syn a
Duch Svatý (v podobě holubice) - jsou zde spolu
v dokonalé harmonii. Jsou spojeni v konání Božího
úžasného plánu pro naše spasení!

Přirozenost a zvyky holubice jsou dobrým symbolem
Ducha Svatého:

a. Holubice je „čistá“ (viz Gn 15,9 a Lv 12,6). 
ve starozákonní době byly holubice (nebo hrdličky)
pro Boha přijatelné jako oběť, což potvrzuje
myšlenku jejich čistoty, protože Bohu mohli být
obětováni pouze „čistí“ ptáci.

Přítomnost Ducha Svatého v nás by měla mít na
nás očišťující vliv. (Přečti si 1K 6,18-20)  Noemova
holubice vypuštěná z archy na konci potopy
nemohla spočinout v neutěšených podmínkách
okolí (Gn 8,8-9). lekce pro křesťana je jasná –
musí se zachovávat „neposkvrněným od světa“ 
(Jk 1,27).

b.Holubice je něžná. Pán Ježíš vyučoval své
následovníky, aby byli „bezelstní jako holubice“ 
(Mt 10,16). Holubice je neagresivní pták. Když je
v nebezpečí, prostě uletí pryč! (viz Ž 55,6) Sám náš

Klíčový verš: lk 3,22  
„Sestoupil na něho Duch Svatý 

v tělesné podobě jako holubice…“ 

Duch Svatý
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTi Si: Mt 3,13-17 a Sk 2,1-4

Symboly Ducha Svatého (A)1. lekce

This is the last of three bloks on Duch Svatý

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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PřEčtI sI MT 3,13-17 a Pak zOdPOvěz násLEdUjíCí Otázky:
A. Proč JAN oDrAZovAl PáNA Ježíše oD KřTu?

...............................................................................................................................................................
B. svÝMI sLOvy PoPiš, Co Se STAlo, JAKMile Byl Ježíš PoKřTěN:

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

...............................................................................................................................................................
C. PřečTi Si J 1,32-34 A PoKuS Se vySvěTliT, JAKý výZNAM Se SKrývá v ToM, že NA NěJ SeSTouPil

„DucH… JAKo HoLuBice… A zůSTAL NA NěM“:
.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

HOLUBICE sE na rOzdíL Od jInÝCH Ptáků nEžIví HnIjíCíM MasEM. CO By nás MěLO naUčIt O našICH POstOjíCH

vůčI nEčIstéMU, HříšnéMU světU, vE ktEréM žIjEME, tO, žE HOLUBICE syMBOLIzUjE dUCHa svatéHO v nás? POdPOř

svOU OdPOvěď POkUd MOžnO BIBLICkÝMI vEršI:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

dUCH svatÝ náM POMáHá jEdnat tak, jak jEdnaL sáM Pán jEžíš, když ByL faLEšně OBvIněn.
A.  JAK PoDle 1PT 2,23 reAgovAl NA ProTiveNSTví?

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

...............................................................................................................................................................
B. JAKýM ZPůSoBeM NáM ZANeCHAl „PŘíKLAD“? (1PT 2,21)

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

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

skUtEční křEsťané CHtějí BÝt věrní PánU jEžíšI. CO MůžEME UděLat, aByCHOM sE UjIstILI, žE MU zůstanEME věrní?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

a) vyPIš třI BOdy O OHnI z tétO LEkCE:

B) vyBEr sI jEdEn z nICH a svÝMI sLOvy vysvětLI, jak tatO MyšLEnka ILUstrUjE díLO dUCHa svatéHO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PřEčtI sI znOvU SK 2,1-4 a dOkOnčI násLEdUjíCí věty:

A. TATo uDáloST Se čASTo PoPiSuJe JAKo „.............................................................................................“ .               
B. všiCHNi Byli ................................................................................................................................. .        
C. NáHle Se oZvAl ZvuK, JAKo ................................................................................................................ .
D.  A uKáZAly Se JiM JAZyKy JAKoBy Z ....................................................................................................... .
e. oHeň Je ................................................................ DuCHA SvATéHo. 
f. všiCHNi ZAčAli MluviT .............................................................................................................. .

Duch Svatý Blok C
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Celkem 
za tuto lekci

Symboly Ducha Svatého (A)1. lekcePRACOVNÍ SEŠIT



tyto dobře známé elementy byly užity jako
symboly Božího Ducha.

2.  voda
existují místa v Bibli, kde „voda“ je symbolem Božího
Slova (viz 1. lekce z Bloku B). Ale na jiných místech
voda poukazuje na Ducha Božího. uvedeme dva
odkazy - jeden ze Starého a druhý z Nového zákona:

i) iz 44,3: „Vyleji vody na žíznivého a bystřiny na
suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé
potomstvo, své požehnání na tvé potomky.“ Bůh
zde slibuje svému lidu izraeli veliké vylití
požehnání v čase, který teprve nastane. Je zjevné,
že „voda“ je zde užita figurativně či symbolicky pro
Božího Ducha (viz také za 12,10).

ii) J 7,37-39 řečti si celý tento oddíl, ze kterého jsou
vzaty klíčové verše, a všimni si následujících bodů:

a. Dokud se Ježíš nevrátí do nebe („oslaven“),
would the Spirit come. Duch nepřijde. Naplnění
nacházíme ve Sk 2 – události o letnicích.

b. KAŽDý, kdo od této chvíle uvěří v Pána Ježíše,
obdrží Ducha Svatého.

c. Duch Svatý bude jako „řeky živé vody“ z nich
plynoucí. Tímto nám Pán Ježíš říká, že
z každého věřícího člověka by měla PlyNouT
„řeka“. Duch Svatý nás chce naplnit ZevNiTř,
abychom měli něco, o co bychom se mohli
podělit s hladovými dušemi, které ho NeMAJí!
Neměli bychom být jako Mrtvé moře, do
kterého tečou řeky, ale nic neteče z něj!
Musíme také zajistit, aby se „řeky živé vody“
neznečistily nebo nevyschly následkem
jakýchkoliv hříšných činů z naší strany!

v této lekci se zaměříme na další dva symboly Ducha
Božího.

1. vítr
Je zajímavé vědět, že v hebrejštině i v řečtině (ve
kterých byl původně sepsán Starý a Nový zákon - v
tomto pořadí) se stejné slovo překládá buďto jako
„vítr“, nebo jako „duch“. To činí z větru velmi vhodný
symbol Ducha Svatého. Stejně jako je vítr
neviditelný, a přesto má ohromnou sílu, tak i Duch
Boží, i když je neviditelný, jedná velmi mocně. vítr
sice vidět nemůžeme, ale rozhodně můžeme vidět,
co dokáže! Tak je to i s Duchem Svatým.

i) ez 37 aznamenává prorokovu zkušenost v „Údolí
suchých kostí“. Dech či vítr, který přišel do
mrtvých těl, symbolizuje Ducha Svatého, jak
jasně ukazuje 14. verš. Jen Duch může přinést
nový duchovní život rozptýlenému „mrtvému“
izraeli, který zde zastupují mrtvé kosti, když
nastane ten správný okamžik v Božím programu
budoucích událostí. Jen ten stejný Boží Duch
může dát život „mrtvým“ hříšníkům, jako jsme
my. 

ii) v J 3,7 řekl Ježíš Nikodémovi, že se „musí znovu
narodit“. Poté vysvětlil, že toto nové narození
(nebo „narození shůry“) může nastat jedině
prostřednictvím Ducha Svatého. Stejně jako vítr
přichází a odchází, tak i Duch Svatý má svobodu
ve svém směřování. Coby jedna z Božích osob je
neomezený ve svém směřování, jak jsme se již
naučili v BloKu A. Znovu si přečti J 3,8 a zamysli
se nad tím, jak úžasně vítr symbolizuje Ducha
Svatého!

iii) v předešlé lekci jsme viděli, jak byl příchod
Ducha ve Sk 2 symbolizován „ohněm“ a
„větrem“. Toho velikého dne bylo na co se dívat
– ukázaly se ohnivé jazyky a bylo slyšet zvuk,
který připomínal mohutný vichr. Je jasné, že

Klíčové verše: J 7,38-39
„ ‚Kdo věří ve mne, jak

praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho
nitra!‘ To řekl o Duchu…“

Duch Svatý
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTi Si: ez 37,1-14; J 3,7-8 a J 7,37-39

Symboly Ducha Svatého (B)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
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25

2

dOPLŇ CHyBějíCí sLOva dO vět:
i) řečTiNA Je PůvoDNíM JAZyKeM _________ _______________ .
ii) STArý ZáKoN Byl PřevážNě NAPSáN v ___________________ .
iii) v oBou JAZyCíCH Je JeDNo Slovo, KTeré ZNAMeNá ______________ i ____________  .

navrHnI třI vLastnOstI čI čInnOstI, vE ktErÝCH „vítr“ vHOdnÝM zPůsOBEM syMBOLIzUjE dUCHa svatéHO

(Dvě Z NiCH NAleZNeš v Právě ProBírANé leKCi!):
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................

PřEčtI sI J 3,8 a svÝMI sLOvy sE POkUs vystIHnOUt HLavní MyšLEnkU tOHOtO vEršE:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ktEré dva Běžné ELEMEnty UžIté vE skUtCíCH 2 syMBOLIzUjí dUCHa BOžíHO?

1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
znOvU sI PřEčtI ez 37,1-14 a zOdPOvěz násLEdUjíCí Otázky:
i) veDle „KoSTí“, JAKé DAlší čáSTi liDSKéHo TělA JSou v TěCHTo veršíCH ZMíNěNy?
...............................................................................................................................................................
ii) Co Se MuSelo STáT, Než Se TělA PoSTAvilA?
...............................................................................................................................................................
iii) Co SyMBoliZuJe „DecH“?
...............................................................................................................................................................
iv) Co PovAžuJeš ZA HlAvNí MyšleNKu eZeCHielovA viDěNí v „ÚDolí SuCHýCH KoSTí“?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PřEčtI sI J 7,37-39 a POtOM dEj násLEdUjíCí věty dO sPrávnéHO POřadí – 1 až 3:

DuCH SvATý Je DáN.

všiCHNi věříCí PřiJíMAJí DuCHA SvATéHo.

PáN Ježíš Je oSlAveN v NeBi.
v J 7,37-38 Pán jEžíš vyUčUjE, žE když jsME jEdnOU „PřIšLI“ k něMU a „naPILI sE žIvé vOdy“, POtOM dUCH svatÝ

CHCE, aByCHOM nECHaLI PLynOUt „ŘeKy žiVé VoDy“ sMěrEM k OstatníM.
POkUs sE srOzUMItELně vysvětLIt PraktICkÝ vÝznaM těCHtO sLOv PrO nás:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Duch Svatý Blok C
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Symbols of Duch Svatý (B)2. lekcePRACOVNÍ SEŠIT



stromečky, na které se věší barevné ozdoby!
ozdoby nemají s živým stromkem nic společného.
Nikdy je nemůžeme nazvat „ovocem“, protože je
nemožné, aby v nich bylo něco z podstaty stromu.
u skutečných křesťanů však pojítko k životu
existuje, protože Duch Boží, který nám udělil věčný
život, v nás nyní žije. výsledkem je, že Bohu
podobné vlastnosti, jako jsou láska, radost, pokoj,
laskavost a dobrotivost, se začnou projevovat
v našem charakteru. To je „ovoce Ducha“!

všechny tyto pěkné ctnosti můžeme dokonale vidět
u Pána Ježíše, když žil zde na zemi. Nikdo nemiloval
jako on! (viz J 11,36) Nacházel úplnou radost ve vůli
svého otce. (Přečti si  L 10,21 a Žd 12,2)  Jeho pokoj
nezmizel, dokonce ani když se ho jeho nepřátelé
pokusili lapit do léčky (viz  J 14,27 a 1Pt 2,23).
Mohli bychom pokračovat a všímat si příkladů jeho
trpělivosti, dobroty, věrnosti, mírnosti 
a sebeovládání. v každém ohledu je ideálem,
dokonalou osobností. už tedy chápeme, že když
tento hrozen nebo ovoce vzniká v nás, Duch
Svatý nás skutečně činí podobnějšími Kristu!
Nemůže být žádný vyšší duchovní cíl než tento - být
odrazem těchto nádherných vlastností, které
dokonale projevoval náš Spasitel a Pán!

v Ga 5 je „ovoce Ducha“ předloženo v ostrém
protikladu ke „skutkům těla“. (Přečti si znovu verše
19-21.) „Tělo“ je naše hříšná, padlá přirozenost,
která, přestože jsme nyní křesťany a máme novou
přirozenost, je stále s námi! Nekončící konflikt stále
pokračuje! (viz 17. verš: „Tělo žádá proti Duchu
a Duch proti tělu…“.) Pokud dovolíme tělu, aby
převzalo kontrolu, můžeme se docela jednoduše
provinit hroznými věcmi vyjmenovanými ve verších
19-21.  
Nad tělem však můžeme vítězit prostřednictvím
Ducha Svatého, který je v nás. Naší zodpovědností
je otevírat Pánu stále více a více své životy skrze
víru a poslušnost. Právě to je význam Ga 5,16:
„Říkám však: Duchem choďte a žádost těla
nedokonáte.“

v našich sadech nebo zahradách je ovoce
výsledným produktem životního cyklu a růstu. To
nám pomůže porozumět tomu, že když mluvíme o
„ovoci Ducha“, máme na mysli to, co Duch Svatý
může vytvořit v našich životech.

v původním jazyce Pavel uvádí „ovoce“
v jednotném čísle (v češtině tento rozdíl
nepoznáme). „ovoce Ducha“ je z jednoho
společného Zdroje, kterým je Duch Boží. Můžeme
si to představit ne jako devět různých druhů ovoce,
ale jako jeden společný hrozen, který je složen
z devíti různých kuliček! v životě křesťana, ve
kterém působí ovoce Boží Duch, je jednota a
soulad. 

Jaké tedy jsou tyto jednotlivé složky hroznu,
kterých je celkem devět? Jsou to:

láska, 
radost, 
pokoj, 

trpělivost, 
laskavost, 
dobrota, 
věrnost, 
mírnost 

a sebeovládání.
Bůh nám dal svého Ducha, aby tyto pěkné
vlastnosti mohly v našich životech růst. Přeje si,
abychom dorostly v křesťany, kteří tyto
charakteristiky projevují slovy i činy.

víme, že ovoce na jabloni se neukáže přes noc!
Zabere to dlouhý čas. Stejné je to s našimi životy v
duchovním smyslu. Zrání „ovoce Ducha“ je
celoživotní proces. Pokud poddáme své životy Bohu
a budeme ho poslouchat, můžeme se spolehnout,
že Duch Svatý bude pokračovat ve svém tvůrčím
díle v nás, čímž vznikne ovoce, které přinese Bohu
slávu (Jan 15,8). 

Coby křesťané nemáme být jako vánoční

Klíčové verše: ga 5,22-23  
„ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj,  
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, 
sebeovládání.“

Duch Svatý
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTi Si: ga 5,16-26

ovoce Ducha3. lekce

Biblický kurz Nový život - group B, god (4 bloks) The life of Christ (5 bloks) Duch Svatý (3 bloks)
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A. NáSleDuJe SeZNAM „oVoce DucHA“, KTerý Je TvořeN PouZe PoMoCí SAMoHláSeK. DoPlň CHyBěJíCí PíSMeNA:

__ á __ __ A, __ A __ o __ __, __ o __ o __, __ __ __ ě__ i__ o__ __,

__ A__ __ A __ o__ __, __ o__ __ o __ A, __ ě__ __ o__ __, __ í__ __ o__ __  

__ e__ eo__ __ á__ á__ í

B. SroZuMiTelNě vySvěTli, Co ZNAMeNá „oVoce DucHA“:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PřEčtI sI, CO Pán jEžíš řEkL O strOMECH a OvOCI v L 6,43-44.

i.  Co NeMůže DělAT „DoBrý STroM“?
..............................................................................................................................................................

ii.  PoDle čeHo Je MožNé PoZNAT DruH STroMu? ..............................................................
iii.  Co Si MySlíš, že Je HlAvNí MyšleNKou učeNí PáNA v TěCHTo veršíCH?

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

...............................................................................................................................................................
na PrvníM Místě zMíněné „OvOCE dUCHa“ jE Láska.

A. NAPiš JeDNu NeBo Dvě věTy, AByS uKáZAl, JAK Se TATo vlASTNoST ProJevovAlA v živoTě PáNA Ježíše. PoKuD

MožNo uveď BiBliCKé oDKAZy:
........................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................
B. JAKýM ZPůSoBeM Se Může láSKA JAKo „oVoce DucHA SVATéHo“ ProJevovAT v živoTě MlADéHo KřeSťANA

DNeS?
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

C. vyBer Si JiNé „oVoce DucHA“ A uKAž, JAK Se ProJevovAlo v živoTě PáNA Ježíše: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
až Pán jEžíš PřIjdE znOvU, všICHnI, kdO v něj věří, BUdOU „jakO On“.

A. vyPiš PoSleDNí čáST 1J 3,2: „VíMe VšAK ...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

B. JAK Může SoučASNý KřeSťAN BýT JAKo oN?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
znOvU sI PřEčtI GA 5,19-21.

A. v JAKéM SMySlu Se liší „SKuTKy TěLA“ oD „oVoce DucHA“?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

B. Proč Je liDSKá PřiroZeNoST TAK Zlá?
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

C. JAK Se Může KřeSťAN PřeSTAT vyDávAT Své Zlé PřiroZeNoSTi?  ...............................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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velikost našeho Pána a Spasitele. Dělá to hlavně
prostřednictvím Božího Slova, Bible. Takže pokud
zanedbáváme svou Bibli, okrádáme Ducha Svatého
o příležitost pomáhat nám v této oblasti! Duch
Svatý se rmoutí a my jsme duchovně chudší a slabší.

2.   Můžeme UHašOvat dUCHa svatéHO

„Ducha neuhašujte“ (1Te 5,19). v 1 lekci jsme
viděli, že jeden ze symbolů Ducha Svatého je
„oheň“, takže tento verš znamená, že nemáme
uhašovat nebo dusit „oheň“ Ducha Svatého.

K tomu může docházet i v těle věřících, církvi. Každý
z nás má být připraven a ochoten hrát roli, pro
kterou nás Duch Svatý vystrojil. Pokud v tom
selháváme, můžeme uhašovat Ducha!

3.   Můžeme CHOdIt v dUCHU (nebo dUCHEM)

„Držte krok s Duchem a nevykonáte žádosti těla“
(Ga 5,16). Chodit Duchem znamená umožnit mu,
aby jednal, jak ráčí, každý den. Není to otázka
návštěvnosti nějakých velkých setkání s
atmosférou nabitou emocemi! Jedná se spíše o
každodenní společenství s Pánem, o dělání každého
rozhodnutí ve světle jeho svatosti a o to, že máme
svou mysl stále zaměřenou na to, jak bychom se mu
zalíbili. Když budeme žít život tímto způsobem,
budeme s „tělem“ zacházet jako s „mrtvým“. 
(Viz Ga 5,24)

Pokud toužíme po moci Ducha Svatého, je třeba se
přesvědčit, že ho ani NeZArMuCuJeMe ani
NeuHAšuJeMe. Pozitivně řečeno - musíme CHoDiT
DuCHeM, poddávat každou část našeho života pod
sféru jeho vlivu a být mu poslušní, ať nám Bůh ve
svém Slově říká cokoliv.

„Kéž Tvá cesta Pane se i mojí stane. Uchop mou
celou bytost a naplň ji Duchem svým, ať každý vidí

ve mně jen Krista žít.“

„Mocí Ducha Svatého!“ v naší poslední lekci této
série zaměřené na Ducha Svatého by měla naším
hlavním zájmem být otázka: Jak se může jeho moc
projevovat v mém životě? Jak můžu žít vítězně nad
pokušením a hříchem?

Při hledání odpovědí na tyto otázky musíme
pochopit, že je možné zabraňovat Duchu, aby v nás
působil. Z Písma jsme dokázali, že je všemohoucí,
ale nenutí nás proti naší vůli, abychom se mu
poddali.

1.  Můžeme zarMUCOvat dUCHa svatéHO

Pokud by to nebylo nemožné, Pavel by nenapsal:
„Nezarmucujte Svatého Božího Ducha…“ (ef 4,30).
Není možné, abychom rmoutili nepřítele. Jedině
toho, kdo nás skutečně miluje, můžeme zranit tím,
co říkáme nebo děláme. on je Duch SvATý a tento
úžasný „Pomocník“ a „utěšitel“ se rmoutí, když
děláme věci popsané v ef 4. Tak například lhaní (v.
25), výbuchy hněvu  (v. 26), krádeže (v. 28),
„špinavé“ řeči  (v. 29), neodpuštění (v. 32) – to
všechno „zarmucuje Ducha Svatého“. Jak je tedy
důležité, abychom střežili své myšlenky, slova a
činy!

Také zarmucujeme Ducha Svatého, když mu
nedovolujeme, aby v nás konal svůj zvláštní úkol.
Možná si říkáš, o co se jedná. Zamysli se znovu nad
zaslíbeními, která dal Ježíš ohledně Ducha Svatého:

i) „Naučí vás všemu a připomene vám všechno, co
jsem vám řekl.“ (J 14,26)

ii) „Vydá o mně svědectví.“(J 15,26)

iii) „uvede vás do veškeré pravdy… z mého vezme
a oznámí to vám.“ (J 16,13-14)

Tyto verše ukazují, že zvláštní úlohou Ducha
Svatého je odhalovat nám neomezené bohatství a

Klíčový verš: ř 15,13 
„Bůh naděje kéž vás naplní

veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se
rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.“

Duch Svatý
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTi Si: ga 5,24-25; ef 4,25-32; 
1Te 5,14-22
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a. vyPIš vErš, ktErÝ náM říká O tOM, žE nEMáME zarMUCOvat dUCHa svatéHO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. znOvU sI PřEčtI ef 4,25-32 a POtOM naPIš větU k vÝrOkůM I. a II. a kE každéMU UvEď kOnkrétní PříkLad:

i. MůžeMe Ho ZArMuCovAT TíM, že DěláMe To, Co ByCHoM NeMěli DělAT.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ii. MůžeMe Ho ZArMuCovAT TíM, že NeDěláMe To, Co ByCHoM Měli DělAT.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

„NAučí VáS…“ (J 14,26) „VyDá o MNě SVěDecTVí…“ (J 15,26) „uVeDe VáS…“ (J 16,13)
A. KDo řeKl TATo SlovA?

...............................................................................................................
B. o KoM Mluvil?

..............................................................................................................
C. JAK Se TATo ZASlíBeNí NAPlňuJí ve ZKušeNoSTeCH DNešNíCH KřeSťANů?
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................

„NeuHAšuJTe DucHA.“
A. Co Je MyšleNo „uHAšoVáNíM“ v ToMTo verši?

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

B. JAK Může čleN KřeSťANSKé CírKve „uHAšovAT DuCHA“?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
„cHoDiT“ V BiBLi čASTo oDKAzuJe NA NAše KAžDoDeNNí JeDNáNí NeBo PoSToJe.

A.Co Je MíNěNo PoJMeM „CHoDiT v DuCHu“ NeBo „CHoDiT DuCHeM“?
...............................................................................

...............................................................................................................................................................
B. PoKuD TAK JeDNáMe, JAKý BuDe PoDle GA 5,24 Náš PoSToJ vůči NAší HříšNé PřiroZeNoSTi?

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

...............................................................................................................................................................
MysLíš, žE křEsťan MůžE „cHoDiT DucHeM“ a sOUčasně dOvOLIt HříšnÝM věCEM, aBy zasaHOvaLy dO jEHO

žIvOta? svOU OdPOvěď zdůvOdnI:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

krátCE sHrŇ svÝMI sLOvy, jak MůžEš Mít MOC dUCHa svatéHO vE svéM žIvOtě:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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