
NOVÝ ZÁKON

v době Ježíše byla tedy myšlenka „Boha - Otce“
pevně zasazena v Židovských myslích. Když Pán Ježíš
vyučoval své učedníky o Bohu, často používal titul
„Otec“ s odkazem na Boha, ale zašel o mnoho dále
než starý Zákon v tom, že učil své následovníky, aby
věřili v Boha jako „svého Otce v nebi“ (Mt 5,45-48).

Ještě důležitější než jeho učení o Otci byla
skutečnost, že ve všem co řekl, Ježíš přesně ukázal
jaký Otec je. řekl: „Kdo viděl mne, viděl Otce“
(J 14,9). Ježíš je dokonalé a konečné zjevení Boha
Otce.

Znají však všichni lidé Boha jako svého Otce
osobně? Je tento vztah běžný pro všechny z nás? 
v určitém smyslu může každá stvořená bytost tvrdit,
že je  „símě Boží“ protože je to na základě Boha, 
„že trváme“. (Viz Sk 17,28 a 29.) Ale proto,
abychom znali Boha v nejplnějším smyslu slova jako
našeho Otce, potřebujeme si pomoci ze slov jeho
syna, Pána Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem 
ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne“ (J 14,6). Když Pavel napsal
křesťanům do Galácie řekl: „Všichni jste synové Boží
SKRZE VÍRU V KRISTU JEŽÍŠI“ (Ga 3,26).

Když jsme přijali Pána Ježíše za svého spasitele,
můžeme spočinout u vědomí, že Bůh je náš nebeský
Otec a jako takový nás miluje a postará se o nás.
Naše reakce by se měla podobat dítěti, které si váží
svého pozemského otce a žije způsobem, který se
mu libí a přináší mu užitek. „Všechno dělejte bez
reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní 
a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed
pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte
jako světla ve světě“ (Fp 2,14-15). Naší snahou
jakožto členů Boží rodiny by mělo být vždy odrážet
Boží charakter a být opravdoví v našem vztahu vůči
Otci.

STARÝ ZÁKON

Od doby, kdy Bůh vybral izraelity, aby byli jeho
zvláštním lidem, byli povzbuzováni k tomu, aby
věřili Bohu jako svému Otci – ten který se o ně
zajímá a plánuje jejich budoucnost. To je jasně
ukázáno následujícími dvěma odkazy:

a. Když Bůh dával instrukce Mojžíšovi, aby šel za
faraonem požádat o propuštění izraelitů z otroctví,
řekl mu: a. „Toto praví Hospodin: Izrael [je] můj
prvorozený syn. Řekl jsem ti: ´Propusť mého syna,
aby mi sloužil´ “ (Ex 4,22-23).

b. Když se izraelité chystali vstoupit do zaslíbené
země, Mojžíš jim připomenul, jak jim Bůh pomohl
během let, které strávili na pustině. řekl jim: 
„Jak tě Hospodin, tvůjh Bůh, nesl, jako nosí člověk
svého syna, po celou cestu, kterou jste šli, až jste
přišli na toto místo“ (Dt 1,31).

Můžeme tedy vidět, že Bůh nahlížel na svůj národ
jako na svého syna a poukazuje na všechny kvality
otce, když je vyvedl z otroctví do jejich vlastní země.
Opakovaně se o ně staral jak fyzicky, v duchovní
výchově a v lásce je káznil, když neposlouchali jeho
zákony. Miloval izrael, stejně jako dobrý otec miluje
své děti, a dával na ně pozor jak pro jich časné
dobro, tak ve vztahu k jejich věčnému požehnání.

KlíčOvý verš: 1. Jan 3,1
„Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal,

abychom byli nazváni Božími dětmi!“

Bůh
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Tato lekce patří:

PřečTi si: Jan 14,1-11.23 a 24
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ZA pOmOcí J 1,12 VySVěTli, jAK člOVěK přichÁZí dO VZTAhu Se SVÝm BOhem jAKOžTO SVÝm OTcem.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

„jAKÝ OTec, TAKOVÝ SyN“ je VyjÁdřeNí, KTeRé Se BěžNě pOužíVÁ, Když chlApec VypAdÁ, mluVí A jedNÁ jAKO jehO

OTec. jAKÝm ZpůSOBem By mělO „BOží díTě“ BÝT jAKO NeBeSKÝ OTec?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

přečTi Si Ž 103,13 A VySVěTli SROZumiTelNÝm ZpůSOBem VÝZNAm VeRše.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

VySVěTli ROZdíl meZi „símě Boha“ A BÝT „dětmi Boha“. AByS dOSTAl plNÝ pOčeT BOdů, uVeď i BiBlicKé OdKAZy. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

cO pÁN ježíš mySlel SVOu OdpOVědí NA FilipOVu žÁdOST? (Viz J 14,8-10.)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

V „KÁZÁNí NA hOře“ (mt 5-7 kap.) ježíš učil SVé učedNíKy, že Bůh je jejich „NeBeSKÝ OTec“. pOužij TyTO

OdKAZy Ke ShRNuTí jAK Se STARÁ O SVé děTi.  mt 6,7 a 8; mt 6,26-32

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

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

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

pOmOcí BiBlicKéhO Oddílu Z TéTO leKce OdpOVěZ ANO NeBO Ne K NÁSledujícím VÝROKům:
a) Nebe je popsáno jako „Dům mého Otce“. .................
b) Ježíš řekl, že je k Otci mnoho cest. .................
c) Tomáš řekl:  „Ukaž nám Otce“. .................
d) Otec miluje ty, kteří dodržují Ježíšova slova. .................
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který v budoucnu zajistí, že „každý jazyk vyzná, že
Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce“ (Fp 2,11).

2. Zázraky Apoštol Jan nám sděluje, že zázraky,
které jsou zaznamenány v jeho evangeliu, byly
napsány, aby nám pomohli uvěřit, že  „Ježíš jest
Kristus, Syn Boží, a abyste věříce, život věčný měli
ve jménu jeho“ (J 20,31 BK). Jeho zázraky prokazují
Pánovu moc nad všemi věcmi, se kterými zápasíme
a které nejsme schopni ovládat. Tak například
nasytil 5000 lidí s několika bochníky a rybami,
uzdravil muže, který byl nemocný 38 let, a utišil
bouři v Galilejském moři. Když to vykonal, dokazoval
své božství a vyzýval lidi k tomu, aby mu věřili. Při
jedné příležitosti jim řekl: „Jestliže [je] však činím, 
a nevěříte mně, věřte těm skutkům (zázrakům),
abyste poznali a dále poznávali, že Otec [je] 
ve mně a já v Otci“ (J 10,38).

3. jeho autorita Jednoho dne, když se farizeové
ptali: „Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?“
Ježíš odpověděl: „Syn člověka má na zemi
pravomoc odpouštět hříchy“, a to také udělal, když
očistil duši a ducha chromého člověka, když jeho
tělo nabylo zdraví a síly (Lk 5,17-26). Mnozí další
také zažili jeho vysvobozující moc z hříchů 
a od satanského zla, ve kterém byli drženi. 
Jejich změněné životy dokazují skutečnost toho, 
co se stalo!

4. jeho vzkříšení věříme, že pouze Bůh má moc
nad životem a smrtí, a přece Ježíš mluvil o svém
životě takovým způsobem, že z toho vyplývá, že ho
měl zcela pod kontrolou. Když mluví o svém životě,
říká: „Mám moc ho položit a mám moc ho zase
přijmout“ (J 10,18 B21). Žádná jiná lidská bytost
nemohla takto mluvit! Zde znovu Ježíš zdůrazňuje
své božství!

5. Svědectví Boha Otce Jakmile byl Ježíš pokřtěn,
otevřela se nebesa a zazněl hlas z nebe: „Toto je
můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení“.
(Viz Mt 3,16 a 17.) Druhý příklad, kdy se Bůh Otec
přiznal k Ježíši jako k Bohu synu nalézáme 
v  Žd 1,5:   „Ty jsi můj syn…“ Je důležité si všimnout
také, že v Žd 1,8 Bůh hovoří k synu  jako k „Bohu“!
„Tvů trůn, Bože [je] na věky věků.” Nemůžeme najít
vyšší svědectví o Kristu jakožto o Bohu, 
než svědectví samotného Boha! Kdo jsme my,
abychom zpochybňovali jeho nepohnutelné
prohlášení o Ježíši – synu člověka a synu Božím?

SKuTečNOST jehO BOŽSTVí
Dnes jsou mnozí lidé, kteří se považují za nábožné,
ale popírají, že Ježíš je skutečný Bůh. spasitel, který
však není skutečným Bohem, je jako most, který 
je zlomen na protějším břehu! Potřebujeme tedy
mít ve svých myslích jasno, stejně jako věřit v našich
srdcích, že Ježíš je Bůh syn.  „Neboť v něm tělesně
přebývá veškerá plnost Božství“ (Ko 2,9). Pokud
řekneme, že někdo je božský, myslíme tím, že on
nebo ona má Bohu podobné kvality. Když však
mluvíme o „božství Ježíše“ jdeme o mnoho dál,
protože jeho božství znamená, že je Bohem!

Možná žasneš nad tím, že je nezbytné věřit, že před
2000 lety v zemi izraele během vlády mocného
římského impéria, Bůh žil na zemi jako člověk. 
Je třeba, abychom věřili a rozuměli, že Ježíš nejen, 
že byl božský, ale že byl a je Bůh?

Jsou dva důvody, proč pravda o božství Kristově musí
být v základu naší křesťanské víry:

1. Naše věčné spasení záleží samotně na dílu Pána
Ježíše Krista. „Aby, žádný kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný… Kdo v něho věří,
není souzen“ (J 3,16 a 18). Pokud Ježíš není Bohem,
mohli bychom si někdy být jisti ohledně našeho
spasení?

2. Naše síla a vedení v životě záleží na neustálé
přítomnosti a pomoci Pána Ježíše Krista. „Proto také
může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho
přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně
přimlouval“ (Žd 7,25). Pouze někdo, kdo je roven
Bohu toto dokáže.

důKAZy jehO BOŽSTVí
1. uctívání člověka Od počátku svého pozemského
života, přicházeli lidé, aby Ježíše uctívali.
vzpomeňme např. na mudrce, na posedlé démony a
na jeho učedníky. (Viz Mt 2,11; Mk 5,6-7; Mt 14,33.)
Muži a ženy nejrůznějšího způsobu života rozpoznali
Ježíše jako syna Božího. Pravdou je, že mnozí další
odmítli rozpoznat jeho božství, ale ti, kteří tak
učinili, dělali to, co bylo správné a líbilo se to Bohu,

KlíčOvý verš: Jan 20,28
„Tomáš mu odpověděl slovy: ´Můj Pán
a můj Bůh.´ “

Bůh
Blok D

Tato lekce patří:

PřečTi si: Židům 1,1-9

Bůh - syn2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)
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cO je myšleNO „ježíšOVÝm BOžSTVím“?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

SVÝmi SlOVy uVeď jedeN důVOd, pROč pRAVdA O BOžSTVí pÁNA ježíše je důležiTÁ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ZOdpOVěZ pRAVdA NeBO NepRAVdA K NÁSledujícím VÝROKům:
a. Ježíš nikomu nedovolil, aby ho nazval synem Božím. .................
b. veškerá plnost božství je obsažena v Ježíši Kristu. .................
c. Pán Ježíš nikdy neodpustil nikomu hříchy; řekl, že to může jen Bůh. .................
d. Bůh podává svědectví o Ježíšově božství při jeho křtu.  .................
e. věřit v božství Ježíše Krista je základní bod křesťanského učení. .................

pROč jAN ZAZNAmeNAl ZÁZRAKy (NeBO ZNAmeNí), KTeRÁ ježíš VyKONAl? (Viz J 20,30-31)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

V J 10,17-18 ježíš TVRdí, že mÁ dOSTATečNOu mOc NAd SVÝm VlASTNím žiVOTem.
a. Co řekl, že mu nikdo nemůže udělat?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b. Co řekl, že udělá po tom, co položí svůj život? ...........................................................................
..............................................................................................................................................................
c. Co nám tato prohlášení sdělují o něm samotném?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

přečTi Si SVědecTVí TOmÁše V J 20,24-29 A pOTOm:
a. Napiš odpověď, která vysvětlí podmínky, které Tomáš vyžadoval, aby uvěřil, že Ježíš byl 

vzkříšen. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

b. vypiš Tomášova slova z klíčového verše.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

c. Co myslíš, že vedlo k tak zásadní změně v Tomášově postoji?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Vypiš dVě FRÁZe Z Žd 1,1-4 KTeRé ZdůRAZňují BOžSTVí pÁNA ježíše.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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2. v Církvi, která byla vytvořena mocí Ducha, jak je
popsáno ve Sk 2,1-4. Od té doby kdykoliv později byl
Duch svatý Učitel a Průvodce Církve (J 16,13-14).

3. v životech jednotlivých věřících, rozvíjí jejich
charakter a umožňuje jim, aby se stali podobní
Kristu (Ga 5,22-25)

4. Mezi mnoha lidmi, kteří jsou stále ještě nevěřící.
Duch svatý je neustále v díle, usvědčuje lidi z toho,
že jsou hříšní a potřebují být spaseni (J 16,7-11)

vidíme tedy, že od začátku až ke konci všech věcí,
Duch svatý je činní. (Viz klíčový verš a Zjevení
22,17.) Je možné ho přirovnat k větru, který i když
nevidíme, neustále nás nějakým způsobem
ovlivňuje (J 3,5-8).

příTOmNOST duchA SVATéhO
Dříve než Pán Ježíš opustil tuto zemi, aby se vrátil ke
svému Otci, slíbil svým učedníkům, že jim pošle
„jiného Utěšitele (Pomocníka)“, který zaujme jeho
místo, když již s nimi nebude (J 14,16). Toto zaslíbení
bylo naplněno o deset dní později, poté co se Pán
Ježíš vrátil do nebe, když se jeho apoštolové spolu
shromáždili v Jeruzalémě ve dni letnic. Zázračným
způsobem na ně Duch sestoupil. (Viz Sk 2,1-4.) stali
se „členy jednoho těla“ , jehož vyvýšený Pán Ježíš je
„Hlavou“. (1K 12,12 a Ko 1,18) Od té doby nadále,
každý člověk přijímá Ducha svatého právě v tu chvíli,
kdy se obrátí a současně se stává součástí církve 
(Ef 1,13) Každý člen církve má zodpovědnost
„usilovat zachovávat jednotu Ducha ve svazku
pokoje“ (Ef 4,3).

Přestože jsme přijali Ducha, ve chvíli našeho
obrácení, musíme se učit spoléhat se na tuto
výjimečnou Osobu, aby nám pomáhala v našem
svědectví a službě Bohu. Je třeba, abychom mu
neustále podrobovali své životy a spoléhali na jeho
pomoc ve všech rozhodnutích, kterým čelíme. velmi
často se snažíme žít z vlastní síly a moudrosti 
a potom se divíme, že selháváme! Poděkujme dnes
Bohu za jeho Ducha svatého a pamatujme, 
že s ohledem na to, že „žijeme Duchem“, měli
bychom také  „chodit v Duchu“ (Ga 5,25).

ve chvíli stvoření, Duch Boží čekal a byl připraven 
na Boží slovo, aby poručil přivézt světlo a život 
do temnoty. Dnes, čeká na TeBe, aby ses mu
odevzdal, aby Tě mohl povzbuzovat a vést Tvůj život
ke Tvému nejlepšímu dobru a jeho věčné slávě.

OSOBA duchA SVATéhO
Klíčový verš nás vyučuje, že Duch Boží (nebo Duch
svatý, jak je často zván) hrál hlavní roli ve stvoření
země. Duch svatý je Osoba, rovnocenná s Otcem 
a synem v Božství. Má všechny kvality Boha - tak
například:

1.Všudypřítomnost - schopnost být na každém 
místě. Ž 139,7

2.Vševědoucnost - schopnost vědět všechny věci.
1K 2,10

3.Všemohoucnost - schopnost udělat všechny věci. 
Ř 8,11

moc ducha svatého
ve starozákonní době byly situace, kdy Duch svatý
poskytl výjimečné schopnosti a sílu vybraným
jednotlivcům, tak například:

1. samson, dobře známý soudce izraele.
Co se jeho týče, Sd 14,6 říká: „Tu jej uchvátil Duch
Hospodinův a [on] ho roztrhl, jako by roztrhl kůzle.“

2. Prorok ezechiel 
„I padl na mě Duch Hospodinův a [on] mi řekl:
´Promluv!´ “(El 11,5).

3. Besaleel, schopný řemeslník, který byl
zodpovědný za mnoho spletitostí vyžadující
řemeslnou zručnost při práci na svatostánku.
Když o něm Mojžíš hovoří, říká: „Hleďte, Hospodin
povolal jmenovitě Basaleela … a naplnil ho Božím
Duchem, moudrostí, rozumností a poznáním pro
každou práci“ (Ex 35,30-31).

Je to však právě v Novém Zákoně, kde se role Ducha
svatého stává o mnoho nápadnější. všimni si oblastí,
kde působí:

1. v životě a službě Pána Ježíše Krista. Při jeho křtu,
Duch sestoupil a zůstal na něm  (J 1,31-34). v celém
jeho učení a v konání zázraků byl zmocněn Duchem
svatým (Lk 4,16-21).

KlíčOvý verš: Genesis 1,2
„Země byla pustá a prázdná, temnota

[byla] nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad
vodami.“ 

Bůh
Blok D

Tato lekce patří:

PřečTi si: Jan 16,7-15

3. lekce Bůh - Duch svatý

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)
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VySVěTli SVÝmi SlOVy VÝZNAm NÁSledujících TeRmíNů – KAždÝ Z Nich pOpiš Ve VěTě:
všemohoucnost  -

..............................................................................................................................................................
všudypřítomnost  -

..............................................................................................................................................................
vševědoucnost   -

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

jAKÝm ZpůSOBem Se duch SVATÝ uKÁZAl při:
a. Ježíšovu křtu? (Mt 3,16)

..............................................................................................................................................................
b. Ustanovení Církve, v den letnic? (sk 2,1-4)

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

ZA pOmOcí GA 5,22-23 NApiš šeST KVAliT, NeBO cTNOSTí, KTeRé jSOu důSledKem jedNÁNí duchA SVATéhO

V žiVOTě KřeSťANA. ................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Když uVÁžíš, že TyTO KVAliTy Byli dOKONAle předSTAVeNy V pÁNu ježíši, O cO Si mySlíš, že duch SVATÝ

uSiluje V žiVOTě KAždéhO KřeSťANA?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NApiš pRAVdA NeBO NepRAVdA K NÁSledujícím VÝROKům:
a. Duch svatý je jen nějaký vliv, nemá skutečnou osobnost. ..................
b. Duch svatý byl činný při stvoření vesmíru. ..................
c. ve starozákonní době, nikdo nic o Duchu svatém nevěděl. ..................
d. Dříve než zemřel, Pán Ježíš slíbil, že Duch svatý přijde jako Pomocník 

nebo Utěšitel k Pánovým učedníkům? ..................
e. Dnes mají Ducha svatého jen někteří křesťané. ..................

NÁSledují jméNA NěKTeRÝch jediNců, KTeRé Si duch SVATÝ RůZNÝm ZpůSOBem pOužil, SpOlu S BiBlicKÝmi OdKAZy.
SpOj KAždé jméNO Se SpRÁVNÝm OdKAZem.

samson sk 11,22-24  

Petr Nu 24,2  

štěpán sk 4,8  

Balám sd 14,5-6   

Barnabáš sk 6,5   

Gedeon sd 6,34

jAKÁ je pRÁce duchA SVATéhO („Rádce“/„pomocník“/„Utěšitel“) Ve VZTAhu Ke SVěTu NeOBRÁceNÝch lidí?  
( J 16,7-11 Ti může pOmOcT!)
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. lekce Bůh - Duch svatý
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všimni si, že klíčový verš mluví o „Otci“, „Synu“
a „Duchu svatém“. společně tvoří to, na co se často
odkazuje jako na „Trojici““., (slovo, které v Bibli
nenalezneme) nebo „Božství“. To je samozřejmě
veliké tajemství, protože Bůh je nekonečný – tzn.
nemá žádné omezení a tak ho nemůžeme změřit. On
je svrchovaná Bytost, stvořitel a Udržovatel celého
vesmíru a je všemohoucí ve své moci a moudrosti.

v protikladu vůči Bohu, jsme my stvořené bytosti 
a jsme KONečNí, což znamená, že jsme mnoha
způsoby omezeni. všichni z nás jsme se brzy
dozvěděli, že naše moc a schopnosti jsou omezeny
mnoha faktory!

jedeN Bůh – Tři OSOBy – RůZNOROdOST
Když se pouštíme do předmětu Trojice, uděláme
dobře, když připustíme naše omezení, i když není
třeba žádných omezení v naší víře. Můžeme
přijmout skutečnost, že Bůh Je JeDeN, ve TřeCH
OsOBÁCH, i když tomu zcela nerozumíme.

Zde jsou některé důležité body, které Bible odhaluje:

i. Je jeden Bůh.  (Iz 45,22, Mk 12,29)
ii. Uvnitř Božství jsou tři Osoby - Otec, syn a Duch;

každý z nich je ‚BŮH‘ v úplném smyslu slova. 
(viz lekce 1,2 a 3.)

iii. Otec, syn a Duch jsou navzájem různí. To je
možné vidět v J 14,16, kde syn (Ježíš) zaslibuje, že
bude žádat Otce, aby poslal Ducha svatého.

jedeN Bůh – Tři OSOBy – jedNOTA
i když jsou Boží Osoby různé, při mnoha situacích je
srozumitelně vyjádřena jejich jednota. Přítomnost 
a činy Jednoho, zahrnují přítomnost a jednání
Druhých.

všimni si, jak se všech tří týkají následující události:
i. Křest Ježíše Janem (Mt 3,16-17).
ii. Jeho smrt na Golgatě (Žd 9,14).
iii. Křest věřících v Pánu Ježíši (Mt 28,18-19).
iv. Udílení Ducha svatého (J 14,26; Sk 2,32-33).

KlíčOvý verš: Matouš 28,19   
„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech

národů, křtěte je ve jméno Otce i syna i Ducha
svatého.“ 

Bůh
Blok D

Tato lekce patří:

PřečTi si: Jan 14,15-27

4. lekce svatá Trojice

všechny tři Boží Osoby jsou spojeny v tom, že jsou
zdrojem našeho požehnání, což je zřetelně patrné 
z 2K 13,14: „Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska 
a společenství Svatého Ducha se všemi vámi“.

jedeN Bůh – Tři OSOBy – AuTORiTA
Klíčový verš nás učí, že křest má být „ve jménu Otce,
Syna a Ducha svatého“. To byl Pánův poslední
pokyn jeho apoštolů předtím, než vystoupil do nebe.
Křest byl veřejným svědectvím osobního obrácení se
k Pánu Ježíši Kristu. „Ve jménu … “ vyhlašuje, že od
nynějška je oddaný Trojici – Otci, synu a Duchu
svatému. Tento příkaz Pána posunuje učení ohledně
Trojice z řekněme akademické úrovně do něčeho 
co má co dočinění s našim praktickým křesťanským
životem. Být pokřtěn „Ve jménu … “ naznačuje, že
jsme přijali nadvládu Božství nad svými životy.

v Bibli znamenají jména vždy mnohem více, než
prosté sdělení o někom KDO to je; spíše nám
naznačují CO on nebo ona je. (viz např.  Rt 1,20.)
Když Pán řekl, „křtěte je ve jménu Otce a syna 
a Ducha svatého“, zdůrazňoval tři skutečnosti:
1.  Boží jednotu  

(všimni si, že toto „jméno“ je v jednotném čísle –
ne v množném!)

2. všichni, kdo se stali učedníky, jsou pod autoritou
Otce, syna a Ducha svatého.

3. všichni křesťané se mohou spolehnout 
na činnost třech Osob Trojice v jejich duchovním
a věčném požehnání. 

Tato série studií začala (v Bloku A) apoštolem Pavlem,
který vysvětloval koncept živého a pravého Boha
filosofům v Aténách. sTAlO se to téměř před 2000 lety!
DNes jsme vybízeni položit otázku: je třeba se stále učit 
o Bohu? v tomto věku technického a vědeckého pokroku,
je ještě místo pro studium a aplikaci duchovních pravd?

skutečnost, že všemohoucí svatý Bůh nás zamiloval a dal
svého jedinečného syna pro naše spasení, jasně ukazuje,
jakou odpověď bychom měli zaujmout. Minulé a současné
zkušenosti nás učí, že život přináší směs radosti a smutku,
pochybností a jistot! vědomí, že láska Boha Otce,
společenství Boha syna a útěcha a vedení Boha Ducha
svatého, jsou zde k proto, aby měly reálný rozměr v našich
životech. Jedná se o skutečnosti, které není možné najít
kdekoliv jinde!

„Jsme stále zvyklí na Boha? takto se snažíme položit
otázku špatným směrem! Bůh existuje a my také
existujeme. Jsme připraveni být zvyklí na to, že nás Bůh
může použít?“ (dietrich Bonhoeffer)

Biblický kurz Nový život - skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 bloky) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí králové (3 bloky)
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„Bůh je NeKONečNÝ, Ale my jSme KONečNí.“ VySVěTli, cO TATO VěTA ZNAmeNÁ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
přečTi Si SlOVA pÁNA ježíše V J 14,25-26 A pOTOm ZOdpOVěZ NÁSledující OTÁZKy:
a. Kým bude Duch svatý poslán?
..............................................................................................................................................................
b. Jaké jiné jméno, nebo titul, je užit o Duchu svatém?
..............................................................................................................................................................
c. Jaké je dílo nebo funkce Ducha svatého s ohledem na tyto verše?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
SVÝmi SlOVy VySVěTli ROle, KTeRé SehRÁl Bůh OTec A duch SVATÝ při ježíšOVě KřTu. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
A. Vypiš KlíčOVÝ VeRš. ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
B. cO ZNAmeNÁ BÝT ježíšOVÝm učedNíKem?  ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................

pOKuS Se SROZumiTelNÝm ZpůSOBem VySVěTliT, cO TO ZNAmeNÁ BÝT pOKřTěN „Ve JménU otce, syna a dUcha

sVatého“.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
SlOVO ‚TROjice‘ dOSlOVNě ZNAmeNÁ „Tři V jedNOm“. pROč je TOTO SlOVO VhOdNé, cO Se TÝče pOjmeNOVÁNí

BOžSTVí, i Když hO přímO NeNAleZNeme V BiBli?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ZNAmeNÁ pRO TeBe VědOmí O BOhu A VíRA V Něj, NějAKOu ZměNu Ve TVém žiVOTě? pOKuS Se VyjÁdřiT cO Si mySlíš

O TěchTO leKcích, KTeRÝmi Si pROšel.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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vraťte tuto studii:
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