
Anna Petrovičová – Duch svatý                               přepis kázání z 31.12.2016 

 

Otázka pro děti – které miminko mělo Ducha svatého ještě dříve, než se narodilo? 

Jaký je DS (Duch svatý)? Co nebo kdo to je? Jak vypadá? Je osobou? Má postavu? Je to síla? Je to třetí osoba 

božství? Pokud ano, okrádáme ho o úctu a respekt, který mu náleží. Pokud je „něco“, můžeme k němu 

přistupovat jako pohané k modlám. 

V jednom průzkumu byli křesťané dotazováni, kdo nebo co je DS. 95% lidí nedokázalo odpovědět. 

Abychom mohli mluvit o osobě, musel by mít DS projevy fyzické, duchovní i duševní. Je to schopnost myslet, 

projevovat emoce, mít vůli. 

1. Schopnost myslet, shromažďovat a zkoumat poznatky 

 

1 Kor 2,10.11. 

10Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. 

11Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. 

 

Neh 9,20. 

20Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim 

vodu, když žíznili. 

 

2. Projevuje city a emoce 

 

Ef 4,30. 

30Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 

DS nikdy neřekne – ranili jste mně, jdu od vás pryč. Působí na nás tak dlouho, dokud je naděje, že se 

ozveme. Protože láska se nevzdává snadno. 

 

1 Kor 13, 8. 

8Láska nikdy neskončí. 

 

Řím 15,30. 

30Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete 

se za mě k Bohu. 

 

Láska je cit → DS je osoba, on miluje. 

 

3. Projevuje vůli, rozhoduje se 

 

1 Kor 12,11. 

11To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. 

- Má vůli, rozhoduje 

 

Řím 8, 26. 
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26Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, 

sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. 

- Je to náš přítel.  

Celé Zjevení mluví o DS. 

Zj 2,7. 

7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ 

- Něco sděluje církvi 

 

Jan 14,26. 

26Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene 

vám všechno, co jsem vám řekl. 

- Je i učitelem 

Ve Skutcích čteme, že DS vedl a řídil práci apoštolů a usměrňoval prvotní církev. 

Sk 16,6.7. 

6Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii.7Když se přiblížili k 

Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.  

- DS nepustil učedníky, protože nebyla vhodná doba 

 

Sk 13,2. 

2Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: „Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k 

němuž jsem je povolal.“ 

 

Sk 20,28. 

28Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, 

kterou vykoupil svou vlastní krví. 

 

Vše ukazuje na to, že DS je osoba. 

Iz 63,10. 

10Oni se ale bouřili 

a jeho svatého Ducha trápili; 

a proto se jim v nepřítele obrátil 

a sám bojoval proti nim. 

- Ducha svatého můžeme trápit. 

 

Žid 10, 29. 

29Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve 

smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! 

- Vysmívání Duchu svatému 
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Sk 5,3. 

3Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část 

peněz za to pole? 

- Lhaní Duchu svatému 

 

Mat 12,31-32. 

31Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim 

odpuštěno nebude. 

32Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu 

svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. 

- Varování, abychom nemluvili proti DS 

 

Jan 14, 16.17. 

16Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, 

17totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, 

neboť žije u vás a bude ve vás. 

 

DS má být s námi na věky. I na věčnosti bude s námi. Je všudypřítomný, přebývá v lásce. DS byl 

poslán, aby zastupoval Ježíše Krista v době Jeho nepřítomnosti. 

 

Jak DS přispívá k záchraně lidí ? 

1. Usvědčuje z hříchu 

Jan 16, 8.9. 

8Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. 

9Hřích, že nevěří ve mne; 

- Dílo DS usvědčujez hříchu. 

Hřích = nevíra v Boha. Není to jen loupež, vražda, cizoložství. 

Víra neznamená nesouhlas s něčím, to dělá i satan. 

 

Jakub 2,19. 

19Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! 

 

Buďme za usvědčení z hříchu vděčni. 

 

2. Vede k obrácení hříšníka 

Obrácení prožijí jen ti, kdo prožili usvědčení a uvědomí si, že jim něco schází. 

Jan 3 – Nikodém prožívá obrácení. Tři roky váhal, pak se odevzdal Bohu. Dává nám to schopnost mít 

ochotnou poslušnost Bohu, jsme nově nasměrováni. 

 

Řím 12,2. 
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2Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste 

dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé. 

Ef 4,22.-24. 

22odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 

23Obnovujte ducha své mysli 

24a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a 

pravdy. 

- Boha uctíváme v naší mysli a Bůh naši mysl neobchází. Bůh chce jen rozumnou a uvědomělou 

službu. 

 

3. Očišťuje věřícího 

1 Jan 1,9. 

9Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: 

 

Ef 3,16.-19. 

16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 

- Člověk je posilován ve svém nitru, pokud svým nitrem přijme Boha 

 

1 Kor 3,16.-.19. 

16Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! 

17Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. 

18Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. 

Pak teprve bude moudrý, 

19neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: 

„On chytá chytráky v jejich vychytralosti.“ 

- Mluví se o našem těle – DS žije v našem těle, očišťuje ho. Očištění začíná naším obrácením. 

Prostřednictvím DS získá člověk Boží povahu, pomáhat překonat naši hříšnost. 

 

4. Pověřuje a uschopňuje ke službě 

Sk 1,8. 

8Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém 

Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ 

 

DS dodává moc svědectví, dává účinnost svědectví věřících. Nikdo nebude očištěn, dokud neprožije 

znovuvzkříšení. 

Není účelem DS, abychom byli šťastní, ale abychom byli užiteční. Nejdůležitější je touha po záchraně 

jiných, osobní zodpovědnost za záchranu jiných. 
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Domníváme se, že křest DS přijde až v době závěrečného deště. Ale můžeme o něj prosit a hledat ho 

už teď. 

Ježíš Kristus přijímal denně křest DS, a to společenstvím s Bohem. To můžeme i my. Za jak dlouho se 

nám to může stát? Apoštolu Pavlovi to trvalo 3 dny, Petrovi 3 roky, Jákobovi 20 let. Křest DS 

potřebujeme všichni. Modleme se o něj a věřme, že ho dostaneme. 

Amen. 


