27. Duch svatý a jeho dílo

Duch – hebr. rúach, řecky pneuma – znamená závan, vítr, pak dech a duch.
Duch ve Starém zákoně – Duch je předpokladem života – při stvoření Hospodin vdechne „dech života“ do člověka (Gn 2,7). 
Duch je také označení pro Boží tvořivou moc, která dala počátek tomuto světu.
Duch zmocňuje jednotlivé muže SZ k tomu, aby konali Boží dílo. Zmocňuje soudce (Sd 3,10), naplňuje proroky (Jl 3,1nn). Boží Duch povzbuzuje a zmocňuje proroky, aby svým slovem a životním příkladem působili změnu lidských srdcí. 
Po vzniku království dává Duch králi schopnost vládnout (souvislost pomazání a naplnění Duchem – Ježíš je při křtu naplněn Duchem svatým a tedy i pomazán - mesiáš). 
Boží Duch (doslova vítr nebo dech) tu vyjadřuje Boží aktivitu a iniciativu. Probouzí 
v lidech naději a odvahu. Dává jím trpělivost a sílu.
V SZ nevystupuje Duch svatý jako osoba. I když je tu analogie v působení – vypovídá 
o Boží přítomnosti a působí charismaticky.
Podle rabínské teologie po posledních prorocích od Izraele duch odstoupil.
Po letnicích nastal nový čas, věk Ducha (Joachino da Fiore) – jsou tu proroci (Sk 11,28) 
a dějí se mocné činy (Sk 21,10). Tento přelom začíná u Ježíše, při jeho křtu, kdy na něj sestoupí Duch svatý.
V NZ vystupuje Duch svatý jako osobnost (J 14,26) a současně i jako dar a moc (J 14,17). Duch svatý není nějaká zvláštní, zázračná síla, ale jednající Bůh, který se s námi setkává 
a působí na nás skrze naše bližní.
Každý křesťan má Ducha svatého. (Ř 8:9  Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.) Duch jej obnovuje a přebývá v něm. Proto se nazývá Creator spiritus – Duch tvůrce.

Působení Ducha svatého:
probouzí v člověku víru – sám od sebe pochybuji o Boží lásce a odmítám jeho slovo. Ale Duch svatý otevírá moje uši i srdce, abych k evangeliu radostně přitakal. Tak probouzí moji víru. (Evangelický katechismus ´88)
1 Kor 12:3  ... nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém.
	proměňuje srdce člověka - Sám od sebe jsem nakloněn k sobectví a sebelásce. Bůh 
i bližní jsou mi dobří jen potud, pokud jich mohu využít. Ale Duch svatý proměňuje mé sobecké srdce v srdce milující. Tak ve mně působí dobrá rozhodnutí i činy. Nebýt Ducha svatého, nikdy bych se nestal novým člověkem. (Evangelický katechismus ´88)
Ez 36:27  Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
	proměnou srdce člověka v něm působí nové stvoření (znovuzrození) – mocí Ducha svatého je mi dáno znovu se narodit, být zcela jiný. Bylo by málo, kdyby se měl člověka jenom polepšit. Ani ve světě nejde jen o změnu poměrů; mocí Ducha svatého čekáme úplně jiný způsob světa. (Evangelický katechismus ´88)
2 Kor 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Tit 3:5  ... zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
	přivádí v nás k cíli Kristovo dílo spásy – Ducha svatého a Ježíše Krista nelze od sebe oddělit. (Evangelický katechismus ´88)
J 15:26  Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
	vede k posvěcení – posvěcení se projeví tak, že nás ovládne Kristův Duch, v němž dobrým přemáháme zlé: smířením nenávist, svobodou od chamtivosti závist, láskou 
a úctou k druhému nečistotu. (Evangelický katechismus ´88)
Zatímco člověk přes všechnu svou snahu o nápravu zůstává zaměřen sám na sebe, Duch svatý může naše sobecké a lhostejné srdce proměnit v srdce milující. Pomáhá nám uvěřit, že v Ježíši Kristu nám byl darován život věčný, a tak nás vysvobozuje 
z marné snahy o sebeuplatnění. Oč jsme dosud usilovali sami, objevujeme díky Duchu svatému jako dar. Lidé, v nichž jsme dosud viděli své soupeře a konkurenty, se tak mohou stát našimi bratry a sestrami. Když si díky Duchu svatému uvědomíme, jak mnoho pro Pána Boha znamenáme, pak to, co nás uráželo a ponižovalo, dovedeme snáze odpustit. Mnohého, nač jsme si dělali nárok, se můžeme vzdát, protože Duch svatý nás ujišťuje, že v Kristu jsme přijali mnohem víc. Kdo propadl smutku, že jeho život za nic nestojí, nalézá díky působení Ducha svatého nový důvod k naději.
Je to změna, kterou je možno přirovnat k novému narození. Když nás Duch svatý přivede k tomu, že přijmeme vysvobození, které nám Bůh v Ježíši Kristu připravil, změní to celý náš život. Začneme myslet, rozhodovat se a žít v nové situaci, která nastala Kristovou obětí a vzkříšením.
Duch svatý nám otevírá oči pro to, co teprve přijde. Učí nás čekat, vyhlížet a těšit se na to, co nám Bůh připravil. Křesťan vidí svět očima budoucnosti. To, co mají druzí 
za zbytečné a marné, nám Duch svatý ukazuje jako cenné a vzácné.
Ef 4:22-24  Odložte dřívější způsob života, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
uvádí do veškeré pravdy (o Ježíši), je náš Přímluvce (řecky: paraklétos)
J 14:26  Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
Ř 8:26  Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
tvoří církev – ta je společenstvím a chrámem Ducha svatého 
1 Kor 3:16  Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
dává duchovní dary (charismata – řecky: dary milosti) - V každém věřícím člověku Duch svatý probouzí určitá obdarování, aby jimi mohl sloužit druhým. Darem Ducha svatého se tak může stát každá práce a služba, kterou člověk nedělá pro sebe, ale pro své bližní. Všechna obdarování Ducha svatého různým způsobem slouží zvěstování evangelia. Dary Ducha svatého se přitom mohou projevovat způsobem nenápadným (např. služba nemocným, vedení sboru a církve nebo vyučování ve víře) ale i neobvyklým (např. dar uzdravování, modlitba v jazycích - glosolálie). Nikomu nejsou svěřeny tyto dary všechny. Bůh chce, abychom se je učili u druhých poznávat, vzájemně si jimi sloužit a také tyto dary od druhých přijímat. Největším darem Ducha svatého je láska. Bez ní jsou všechna obdarování prázdným gestem.

Může Duch svatý dát lidem nová zjevení? – Duch svatý je věrný Otci i Synu. Nevede k ničemu jinému, než co Bůh zjevil svým slovem, co Ježíš Kristus učil a konal. Každé domnělé ponoukání Ducha je proto třeba měřit svědectvím Písma o Ježíši Kristu. (Evangelický katechismus ´88)
1 J 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha.

Učiní z nás Duch svatý hotové křesťany? - Duch svatý z nás neudělá lidi, kteří by již nebyli ohroženi svým sobectvím a pochybnostmi. I věřící člověk stále chybuje a neumí využít možností, které před námi Bůh otevírá. Působením Ducha svatého nevznikne trvalý, jednou provždy hotový stav. Dar Ducha svatého nikomu nezaručuje dokonalost a mravní bezúhonnost. Duch svatý na nás však stále působí a vždy znovu v nás probouzí ztracenou naději, odvahu a sílu žít v poslušnosti Boží vůle. Bůh nám však neklade podmínky, co musíme jako věřící lidé dokázat a změnit. Jeho milost zůstává milostí a není možné si ji ani dodatečně ničím zasloužit. (Základy křesťanské víry)

