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ČESKÁ VERZE:

ŽIVOT A MISIE V MOCI DUCHA SVATÉHO
NAUČIT SE ŽÍT V ZÁVISLOSTI NA DUCHU SVATÉM
Co víme o Duchu svatém, Jeho roli a Jeho vztahu k ostatním osobám Boží Trojice?
Co vás k tomu napadá?
V mnoha evangelikálních sborech to vypadá, jako by byl Duch svatý méně důležitým
„benjamínkem“ Boží Trojice. Proč tomu tak je?
Co hrozí lidem a sborům, které takto na Ducha nahlížejí? (Sebestřednost, pýcha,
bezmocnost, neplodnost – nenesou ovoce Ducha, hřích, tělesnost apod.)
Duch svatý hrál zásadní roli v životě a službě Ježíše a také v příběhu rané církve
v knize Skutků. Proč podle vašeho názoru i přesto tolik křesťanů a vedoucích v církvi
věnuje Duchu svatému tak málo pozornosti? (Zamyslete se nad extrémy – postoj,
že zázračné dary byly dány pouze pro období vzniku církve a následně vymizely
versus učení charismatiků; jaký je převládající pohled v evangelikálních kruzích tradiční, konzervativní, opatrný.)
Co říkají Ježíš a Pavel o roli a díle Ducha svatého v našem životě a službě?
(Použijte metodu biblického studia „Discovery“.)










Jan 6,63
Jan 14,15-20
Jan 14,26
Jan 15,26
Jan 16,7-15
Jan 20,19-23
Římanům 8,5-17 (viz též 5,5)
1. Korintským 2,10-14
Galatským 5,16-26

ČEHO JSTE SI V TĚCHTO VERŠÍCH VŠIMLI?
CO SE Z NICH MŮŽEME NAUČIT?


Věci, které Duch svatý dělá v nás a pro nás: pomáhá, připomíná, usvědčuje,
vyučuje, vede, radí, zjevuje, vyhlašuje (pravdu o Ježíši).



Duch svatý je také často nazýván Duchem pravdy. Jeho touhou je vést nás
k vytrvalé poslušnosti pravdě Božího slova a následování příkladu Ježíše.
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JAK BYSTE POPSALI DÍLO, KTERÉ DUCH NEUSTÁLE KONÁ?


Na základě toho, co jsme viděli ve výše uvedených verších a toho, co dále
z Písma víme o díle Ducha, můžeme dojít k závěru, že Duch je ten, kdo mění
lidská srdce a proměňuje život člověka.



Duch svatý je tím hlavním v procesu učednictví, kdo lidi vyučuje, proměňuje
a vyzbrojuje. Ježíšovi učedníci byli povoláni, aby „šli a činili učedníky“ ,
nikoli však ve své vlastní síle, ale až poté, co přijali moc Ducha svatého
(viz Matouš 28,19-20 a Skutky 1,4-5).



Růst a proměna učedníků je dílem Ducha. Služba činění učedníků musí proto
vždy probíhat v podřízenosti Duchu a ve spolupráci s Ním. Duchovního růstu
učedníků a jejich proměny nelze dosáhnout pouhými lidskými prostředky –
takových snah se musíme vyvarovat.

MYSLÍTE SI, ŽE JEŽÍŠ DĚLAL NĚCO BEZ DUCHA SVATÉHO? VYSVĚTLETE.


V evangeliích čteme, že Ježíš byl „plný Ducha“, „žil v moci Ducha“ a „mocí
Ducha“ činil zázraky. Uveďte nějaké příklady.

MYSLÍTE SI, ŽE JSME MY SCHOPNÍ NĚCO DĚLAT BEZ DUCHA SVATÉHO?


Přečtěte si Jan 15,4-5. Bez Ducha nemůžeme dělat nic (co má hodnotu
pro Boží království)! Jako křesťané a jako vedoucí v církvi se potřebujeme
naučit žít, vést druhé a činit učedníky v plné závislosti na Duchu svatém.
Pokud to neděláme, pak žijeme a vedeme druhé podle těla a v naší vlastní
síle.

JAKÝ JE VZTAH CÍRKVE V KNIZE SKUTKŮ K DUCHU SVATÉMU?
UVEĎTE PŘÍKLADY. JAKÉ ZÁVĚRY Z TOHO LZE VYVODIT?


V knize Skutků stále znovu a znovu vidíme příklady toho, jak apoštolové a lidé
v církvi ve všech oblastech svého života spolupracovali s Duchem svatým.
(Duch je zde konkrétně zmiňován více než padesátkrát. Viz též Skutky 15,28 –
hovoří o Duchu, jako by byl jedním ze starších sboru.)

APOŠTOL PAVEL NÁM VE SVÝCH LISTECH ŘÍKÁ:



Žijte z moci Ducha
Nechejte se Duchem vést
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Buďte naplněni Duchem
Neste ovoce Ducha
Nechejte se Duchem proměňovat
Podřizujte svou mysl Duchu

Jaké myšlenky, otázky nebo aplikace vám přicházejí na mysl ve světle toho, co jsme
doposud o Duchu četli a viděli? Co z toho všeho plyne pro vás samotné, pro vaši
misijní skupinu nebo pro ty, které vedete v učednictví?


Hlavním posláním v životě každého Ježíšova následovníka - každého člověka
v každém sboru - je pomoci činit učedníky. Přitom tím hlavním, kdo lidi
vyučuje, proměňuje a vyzbrojuje, je Duch svatý. Proto je nezbytné, abychom
žili a uskutečňovali naše poslání činit učedníky v naprosté závislosti na Něm.

JAK BUDE VYPADAT NÁŠ ŽIVOT A ŽIVOT ČLENŮ NAŠÍ MISIJNÍ SKUPINY,
BUDEME-LI ŽÍT V ZÁVISLOSTI NA DUCH SVATÉM?








Hojnost ovoce Ducha - láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,…
(Galatským 5)
Moudrost namísto zmatku, pochybností, strachu apod.
Jasné vedení ohledně nakládání s naším životem a naší budoucnosti
o Kde máme žít a pracovat
o Jak máme nakládat s naším časem a penězi
o Jak a s kým máme trávit čas
Život zaměřený na Ježíšovo poslání a na poslání Ducha svatého – ČINIT
UČEDNÍKY
Odvaha a efektivnost ve zvěstování evangelia životem i slovem
Proměňování našeho života a života lidí kolem nás do podoby Krista

CO TO ZNAMENÁ PRAKTICKY PRO NÁŠ ŽIVOT, NAŠE VEDENÍ DRUHÝCH,
NAŠE ČINĚNÍ UČEDNÍKŮ?


V průběhu celého dne máme žádat Ducha o pomoc, o nápady, moudrost,
rozumnost a rozlišování, o slova, která máme promluvit atd. – v podstatě
tedy jak CELÝ DEN myslet, jednat a mluvit. To je úloha, kterou by měl mít
Duch svatý v našem životě a kterou tam chce mít.



Měli bychom ŽÁDAT Ducha o pomoc v konkrétních záležitostech našeho
života a služby, jako jsou:
o lidé, o něž se staráme a doprovázíme je v procesu učednictví,
o vedoucí, které se snažíme budovat,
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o nesnadné rozhovory, které máme mít – aby naše slova byla plná
milosti a pravdy,
o lidé, jimž radíme v těžkostech,
o nevěřící, s nimiž trávíme čas,
o naše rozhovory s lidmi o evangeliu,
o rozhodnutí, která děláme,
o věci, s nimiž zápasíme,
o moudrost, jak a kam investovat náš čas a prostředky.

V PRŮBĚHU DNE POTŘEBUJEME PRAVIDELNĚ:




Žádat Ducha o pomoc
Naslouchat Duchu a tomu, jak nás chce vést
Poslouchat Ducha, když nám říká, co máme udělat

NASLOUCHAT DUCHU JE MOŽNÉ PROSTŘEDNICTVÍM:





Ztišení
Lidí/společenství
Písma
Okolností

Poslušnost Duchu s sebou často nese umírání sobě samému. Může nás vést
na místa, kam bychom se sami vydat nechtěli. Může nás volat k dělání těžkých věcí,
které jsou spojeny s obětí. Může nás volat k tomu, abychom milovali lidi, které je
nesnadné milovat a lidi, kteří jsou od nás velmi odlišní.
Ten stejný Duch, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, teď žije v nás! Ježíš nám tohoto
pomocníka sesílá jako svůj dar, abychom v každé oblasti našeho života mohli žít
z Jeho moci a v souladu s Jeho záměry. Kéž se to v našem životě stane skutečností!
Duchu svatý, pomáhej nám, abychom dokázali stále více žít v závislosti na tobě!

ŽÁDAT. NASLOUCHAT. POSLOUCHAT.
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