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Problematika Ducha svatého v Lukášových spisech
Úvod:
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církev tvrdila, Že Duch svatý vychází od Otce i Syna. Toto pojetí známe pod latinským označením 'Jž/z.ogwčí",  Na druhé straně

:o:!i;|#eo:ě:j:Ec,Í!k:eg;Tjázpk:í:s#s;s:kcíhoá:ím#:t,;ť!:v%;:Éo;:uĚe;m:r#%iaá'i#í:'í`:'`s::;gíaůi:'z:ay:cih,:a;,,hs:uričaE!#tto?:!?r#ě#í
V někteúch  skupinách  se  o  Duchu  svatém  mluvi' velmi  málo,  v jiných  se  hovoří  o  Duchu  svatém  hodně,  přičemž chápání
Ducha svatého je velmi rozdi'lné. Často i uprostřed jedné církve se vyskytují konflikty způsobené rozdílným chápáním  Ducha
svatého. Nebudu se zabývat ti.mto tématem z hlediska dogma{ického. Dělal jsem sice některé studie dogmatického charakteru,
ale neni. to  moji' doménou. Zabývám se  především  biblickým textem.  Jsem přesvědčen, Že jestliže máme vybudc)vat správné
chápání takové  tématiky jako je tematika  Ducha svatého, je třeba,  abychom se především odvolávali na biblické texv,

Jsem spíš praktik, protože pracuji jako kazatel. Dělám evangelizační práci, starám se o dva sbory a jsem přesvědčen stejně

':3#ůí%,tež,?%%%Tá2c|,Pťcnhaašš:atž:'gtěnekničma:ÍnÉuncůE'n:;gt:sh'Š.nišeamzatpeř'eesjvaěkdo#,stžýeř:.ea,n:j,?kmoa%enrgée';SytyháTaLmě,T:Z:;

zajímat.  Hlavním  důvodem,  proč by  nás toto téma mělo zajímat, je, Že jsme  adventisté, Jeden z výrazných  rysů  naší ci'rkve

je víra, Že jsme došli na konec času, Věříme, Že naprostá většina biblických proroctví se už uskutečnila, Že se Kristus brzy vrátí,
Doba,  která je bezprostředně  před námi, je dobou velmi obtížnou a tváří v tvář této době není jiné pomoci,  než jakou nabi'zi'
Duch svatý.  Máme  navíc v tomto  naléhavém čase  naplnit jisté  poslání.  To nemůžeme  naplnit sami ze  sebe,  pro to nejsme

íg:t;t:á3šLnt:!í!FCTéniag|iodv::Ííúiev:,pro#:Tdůnž,edmé%ŤT.aŤ'enittgovu,zre#rdayú::ížzbpuodseeTsewívsíta:oaz!ůTnon:,hDou:::r:%áte;h3áy::,gá
nám věřit, Že tak jako byl na začátku o letnicích vylit Duch svatý, bude vylit o nových letnicích, aby církev mohla dokončit své

poslání'
Začínáme-li o tomto tématu hovořit v tomto bodu, dovolte mi předpokládat, Že se na tuto problematiku díváte podobně jako

studenti v zemích,  které jsem již navštívil.  Jsou lidé,  kteří říkají:  "To je otázka budoucnosti". Jiní zase tvrdí, že  Duch svatý uŽ
začal působit. Bezpochyby je důležité, Že všichni musíme toužit po tom, abychom plně přijali Ducha svatého. Podobné důvody
mě vedly k tomu, abych si zvolil toto téma.  Není to vyloženě intelektuální téma, ale věři'm, Že pro nás představuje společnou
duchovni' zkušenost.  Přeji si, abychom na základě této studie nejen pochopili biblické učení o tomto tématu,  ale  abychom byli
Ví"Řkeů!;spe°#íeD:hc:,Utust:::émmautík#3[ídmoi::pzř:§:::#tzdp°o:iaeš#bíj#ůé.ho,Nebudememítpříležitoststudovatvšechnytexty

bible  pojednávající  o  Duchu  svatém.  Jen  velmi  málo se  zmíním  o starozákonních  textech. Zaměřím  se  předevši'm  na  Nový
zákon,  obzvláště  texty,  které  pocházejí  z Lukášova pera.

Jeden z  nejvýznamnějších  pisatelů  NZ je  apoštol  Pavel.  Hned  na druhém  místě je  Lukáš.  Evangelium  Lukáše  a  Skutky

představují velmi důležitou část NZ, Tento svazek je např. důležitější než spisy Janovy. 1 kdybychom dali dohromady tři epišotly
Jana, evangelium Jana a Zjevení,  nebudeme  mít tolik textů,  koljk posky{ují spisy  Lukášovy.  Při  pohledu  na třetí  evangelium
a Skutky apoštolů si uvědomujeme, Že se nejedná pouze o záznam dějin, ale Že za všemi příběhy se skrývá také teologie. Je
to  vlastně  teologie  Ducha  svatého  v  Lukášově  podání.  Neni'  náhoda,  Že  jsem  toto  téma  omezil  jenom  na  spisy  Lukášovy.
Pomocí  konkordance  zjistíte,  Že  právě  Lukáš  se  touto  problematikou  zabývá  nejvíce.  Stačí  otevřít  biblický  nebo  teologický
slovník, který pojednává o Duchu svatém, aby se ukázalo, Že podstatná část se zabývá právě Lukášovymi spisy. Poté, cojsem

podrobně studoval tyto dvě novozákonní knihy, musím říct, Že Lukáš poskytiije odpověd na mnohé otázky ohledně problematiky
Ducha svatého, Proto se budeme zabývat zvláště Lukášovými spisy. Otázky Ůkající se Ducha svatého budeme studova{ více
z  knihy  Skutky apoštolů,  ale  budeme  se vracet i  k evangeliu  Lukáše.  Nejprve  bychom  měli  tyto  knihy společně  pročíst,  a to

í,,;#;kef:ů#!#k?d!;!ct-;eTmí,::o:d:E;::dR.:tt;ie:r,:iř::;;!:r!::n;eaTi':;':i,,::#i:,#nu::ff:e:sina:nziykt,t::řiž;:;F|::|gT;:í:árap:,i:#,:a:kž:fd;;
rozcházejí. Předpokládám , Že ve vašem kazatelském vzdělávání se pamatuje na to, abyste uměli správným způsobem vykládat
a použi'vat bibli,  Měli  byste  bibli  použi`vat rozumně  a s respektem, aby váš výklad  bible  byl v  konečném  důsledku  poctivý.

Nejprve se  podívejme  blíže  na Vto dvě  knihy  NZ..  Rád bych  k nim  nyni'  předložil  úvodni'  poznámky.  Všechny texty,  které
budeme  o  Duchu  svatém  či'st,  musíme  číst  v jejích  kontextu.  To je  první  a základní  hermeneutické  pravidlo.  Text  má svůj
význam ve svém kompletním kontextu. Jestliže nějak vyjmeme text z jeho kontextu, pak násobíme riziko, Že do něj vneseme
své  názory a pohledy;  poselství textu bude  pouze domnělé,  aniž bychom brali ohled na to, co ve skutečnosti říká.

L:Uk+,JJ+, "` 1 když se již innoz.í pokitiili sepsať vyprcwování o událostech, které  se mezi námi naplnily, 2jak nám
je předali ti, kteř{ byli od počátku očitýrri svědky a služebníky slova, 3ro7~hodl jsem se také já, kdyžjsein vše znovu
důkladně prošel, Že ti to v prcwém sledu vyp{ši, wnešený Theof tle, 4abys po~Lnal hodnověrnost toho, v Čem jsi byl
vyučován".

Tento úvod je v  NZ velmi zvláštní, Žádná jiná kniha NZ nezačíná takovým způsobem.  Autor objasňuje své  přesv.ědčení,
svůj  projekt.  Když  pozorně  čteme  toto vysvětlení,  nemůžeme  nijak utajit,  Že jeho  plán  napsa{ knihu  není originální.  Bíká,  Že
se  uŽ někteří  lidé  pokusili o těchto věcech  psá[,  K tomu, co uŽ bylo napsáno,  se  nestaví odmi'tavě,  ale chce se také pokusit
něco  na  toto  téma  napsat.  Nepopírá  to,  co  bylo  napsáno  před  ním,  ale  zdá  se,  že  chce  přidat  nějakou  novou  stránku  k
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osvětlení celé skutečnosti, Tento nový pohled má určitou charakteristiku, kterou autor sděluje.  Nejdři've říká, Že základem jeho

práce je bádání, Luk 1,3:  "... rozÁocJ//.sGm sG fczk'/.ó, kdyzv/.sÉ7m vs'g znovw c#kzczc7nč-7' pros-eJ .... " Lukáš usiloval shromáždit
informace.  Jeho  práci můžeme přirovnat k práci  historika.  Lukáš nehovoří o tom,  že by měl  nějaké vidění, ve  kterém  by mu
bylo sděleno  "..nczpz.sV",  ?le  Lukáš  tvrdí,  Že shromáždil  některé  dokumenty a iníormace.  S  největší  pravděpodobnosti'  byly v
té  látce,  kterou  shromaždoval,  také  dokumenty  překrývající  se  s  dílem jiných  autorů.  Dále  se  zmiňuje  o  svědectvi'  očiůch
svědků,  které  nazývá služebníky toho  slova  a jejichž  látku  zpracovává.  To  vše  svědčí  o  tom,  Že  Lukáš  postupoval  velmi
seriózně,

V Úvodu, který jsme četli, nejsou náznaky, Že  Lukáš bude přinášet jenom historické události. Je tam také zmínka, Že svou
knihu  zasvěcuje jistému  Theofilovi.  Chce  mu  ukázat jistotu  a spolehlivost toho  učení,  které  obdržel.  Nevím,  jestli  je  Theofíl

;ÍŘát,ežgíeht3tůr:#á,oůggady,ekigsí::ssójveydcnháo#,záůuskyá?bho:icckhoá:opsoovbzubE;:td;:a#rj:?Ícč,,t,:|ffeevtaonhgoetůaetveadnyg:::.Í|#igmv
nejčistši.m  slova smyslu,  ale jde  o materiál,  který si  klade za cíl  potvrdit vi'ru člověka již věřícího.  Tento spis má svými prvky

ještě  více  potvrdit  důvěru  oné  osoby,  Theofila,  v  poselství  o  Ježíši  Kristu.  V  tomto  smyslu  můžeme  i  Lukáše  označit  za
služebníka  slova.  Je  potřebné  všimnout  si  ještě  dalšího  detailu,  Luk  1,3c.   Francouzký  překlad  řiká,  Že   ''...mčJ  v  pJcín#

8íásn%:#,nsepp%řcaí%8í;g.iií#ú.ý';iť#Íkátšoi,'VcÍž%jiímToáe:asn°gbeiieumr:!EV;i:iuiévN:eTmůí:aTáen#třde°bbař:ut%°n:!:8j;t,Laubkyácšh°oV:
pochopili  autorův cíl.  Pro nás bude  nyní důležité srovnat  korespondující  pasáž v  knize  Skutků.

SkuN" l,A.2 -" 'První knihu, Theofile jsem napsal o všem,  co Ježíš Činil a učil od sarného počátlaA 2'až do  dne,
kdy v  Duchu svatém přťkáz,al svým vyvoleným  apoštotům, jak si  mají  počínat,  a byl přijat k  Bohu." Mtiz!eme
konstatovat,  Že  kniha  Skutky  apoštolů  označuje  stejného  adresáta  -  "eofila,  a  Že  se  tento  druhý  svazek  odvolává  na
evangelium . Na knihu skutky apoštolů se tedy můžeme dívat jako na druhý svazek jednoho dila. Nepochybujme o tom, Že úvod
Lukášova evangelia je určitě  platný i pro tento druhý svazek.  Lukášův plán je patrný v obou spisech.  Uspořádání či pořadí je
zřejmě velmi důležité pro oba svazky.  Kdyby Lukáš Žil v naší době,  určitě  by neváhal vydat oba svazky najednou.  Na dnešni

poměry není jeho text tak objemný, ale v jeho době byla délka svitků, na které se psal text, dána způsobem výroby, který byl

:gjremd:,:zu:vÉ:o:opj.řee#au#kvéaíodá,,keudí,:tůáá::Írhmoáí#.Ž3t:sda%ybáesepí:s;uÍ:,:#e#ežhjpdžedmé:k3á%ámn:t::Í:ab::pksn:t#ájg:am%Í,,
nich svědectvi'  o tom, Že jejich  autor byl jeden  a tenůž,  Stačilo  by zaměřit se  na použitý jazyk,  a uŽ bychom  zjistili, Že oba
svazky  byly  napsány  lepší  řečtinou  než  většina  ostatních  spisů  NZ.  Narážíme  zde  na  osobu,  která  má  vysoké  helénské
vzdělání,  Nalézáme zde  gramatické vazby,  které jsou ojedinělé,  některé dokonce jedinečné v literatuře tehdejší doby,  Když
Lukáš cituje verše ze starého zákona, zcela pravidelně použi'vá septuagintu. Když se odvolává na slova Ježíše Krista, pouŽívá
spíše semitský styl, což z jeho strany svědčí o velkém respektu k pramenům, které s největši pravděpodobností konzultoval.

Existují ještě  další  dva znaky,  které  spojují obě  knihy.  Některé termíny  a pojmy jsou  v nich  pouŽívány daleko více  než v
ostatních  knihách,   Napři`klad  se  zde  velmi  často  vyskytuje  slovo  "obrácení"  a  "pokáni",  V  těchto  dvou  svazcích  Lukáš
zdůrazňuje  myšlenku odpuštění.  Nalézáme tedy nejen bli'zkost jazyka a swlu, ale  i blízkos{ tematiky,  kterou v obou svazci'ch
autor řeší.  Chci vám  ukázat důkaz toho, Že vazba mezi těmito knihami je opravdu velká.  Souvisi' to uŽ s úvodními slovy,  kde
Lukáš ři'ká,  Že  chce svou  látku nějak uspořádat. Obě knihy,  evangelium i  Skutky mají  totiž  určitou  stavbu,  Jejich stavby jsou

paralelní.  Každá zpráva se podává na určitém  místě  a týká se určitého času.  Neměli  bychom Ůto skutečnosti  přehlédnout.

Struktura l,ukášových spisů

pŤi.#běTLěuEá:en:gktFkJůezjišŤujeme,Žejevnichve,midů,ežiwgeografický-zeměpisnýprvek.HnedvLuk|,5se
nalézáme  v  Jeruzalémě,  hovoří  se  o Zachariášovi.  Luk  1,9 říká,  Že  měl  Zachariáš  sloužit  v  chrámu  a Že  jistý čas  strávil  v
Jeruzalémě.  Stejně tak i závěr evangelia se odehrává v Jeruzalémě. V tom se liši' od ostatních synoptiků -Matouše a Marka,
Lukáš  neuvádi,  Že  by se Ježíš setkal  se svými  učedníky v Galilei.  V Lukášově  evangeliu  se vzkřjšený Ježi'š  Kristus  setkává
se svými učedníky v Jeruzalémě,  Nejprve na cestě z Jeruzaléma do Emauz, ale potom je s nimi znovu v Jeruzalémě.  Potom

je  znovu  v  bli.zkosti  Jeruzaléma,  v  malé  vesničce  Betánii,  odkud  vystupuje  do  nebe.  Lukášovo  evange.lium  začíná i  končí  v
Jeruzalémě.  Podobný způsob nalézáme i ve  Skutcích,  které sice začínají v Jeruzalémě,  konči' však v  Ri'mě.

Prostudujeme-li geografii Lukášova evangelia, můžeme vyvodit, Že toto evangelium má č{yři etapy. Doůká se Ježíše Krista,

je vázáno najeho dětstvi', začín.á v Jeruzalémě a také tam konči'. Dále vidi'me také Marii, která navštěvuje těhotnou matku Jana
K'riitele  v  blízkosti  Jeruzaléma,  Poté  Marie  odcházi'  do  Betléma,  kde  přivádí  na svět svého syna.  Později  znovu  nalézáme
dvanáctiletého Ježíše Krista v Jeruz?Iémě, jak se ztratil a rodiče jej nalézají v chrámě, Tato geografie je velmi přesná -nejedná

;3Ž[guKZ,:s,Ousgů:i%rha#,SkaTaont:o#i#,,::e!ío#,rě:an;oczhdrá,Tádvcehžeítín#:t:;;,vkydsetubpuuieeJp?nkotii:enl.,Rišyežspeo:3Tn3ieeh2msíl:Í:ěj
Ježi`šově  pokušení  u  Lukáše  a  Matouše,  zjisti'me,  se  v  někteúch  mi'stech  liši'.  Druhé  pokušeni'  u  Matouše  se  stává  třetím

pokušeni'm  u  Lukáše.  Je to pokušeni', ve kterém dábel odnáši' Ježíše  Krista na vrchol chrámu a vybi'zi'  ho -jestliže je  Synem
Božím -, aby skočil, Toto pokušení u  Lukáše dokonce vrcholí v Jeruzalémě, v chrámu. Je zajimavé, Že poté Ježíš odcházi' do
Galilee.

Od Luk 4,13 Lukáš vstupuje do další etapy. Co se Ůče geografického umístění, můžeme říct, Že první etapa se odehrává
v Jeruzalémě  a v chrámu jako ústředním bodu.  (První etapa se  nalézá v Luk 1,5 -4,12.)

Druhá etapa je  v  Luk 4,13  -9,50.  Ježíšova služba je  v  ní  zaměřena na  prostor Galilee.  Ježíš  káže,  povolává učedníky,
uzdravuje  nemocné -  a to vše v Galilei,  Podle  Lukáše Ježíš neodchází čas od času do Jeruzaléma, jako je  to popsáno např.
u  Marka,  Matouš  ani  neuvádí,  Že se Ježíš účastnil  svátků  velikonočních  a svá{ku stánků v Jeruzalémě jako  Lukáš,  Dokonffi

podle něj  ani  neodchází do  Fénicie, do krajiny Sidónu, jak o tom  píše  Marek.  U  Lukáše zůstává na Území Galileje.  Galilea je
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důležitou oblastí  druhé  fáze  Lukášova líčení.
Od Luk 9,51  jsme tváří v tvář jistému zvratu. Asi 4krát nebo 5krát je zmínka o tom, Že Ježíš Kristus chce jít do Jeruzaléma,

Hovoří se o dlouhé cx3stě do Jeruzaléma. ZjišŤujeme, Že kdykoli od tohoto místa (Luk 9,51) pisatel  hovoří o Ježi'šově putování
do Jeruzaléma, zači'ná dalši' s{upeň tohoto cestování, Cesta do Jeruzaléma je rozdělena do tří etap a každá z nich je uvedena
slovy:  "Jé3zYz's'jcý€  do  Jcrz4zczÍc'mcz".  Treti' etapu můžeme  nazvat "Cesta Ježíše  Krista do Jeruzaléma".

V Luk 19,28 Ježíš přichází do Jeruzaléma. Zbytek Lukášova evangelia se odehrává v Jeruzalémě  anebo v jeho blízkosti.
Ježíš sice nespí v Jeruzalémě,  ale každý den přichází do chrámu a tam učÍ. Večer odchází do Betánie.  Přechází přes kopec
zvaný Olivový. V tomto kontextu a v těchto místech se odehrává celé drama utrpení, završené Ježi'šovou smrii' a vzkříšením.

Jestliže se držíme těchto geografických údajů, získáváme čtyři části Lukášova evangelia.  První část, jakési resumé všeho,
hovoří o událostech mezi chrámem a chrámem. Od Zachariáše v chrámě po pobyt dvanáctiletého Ježíše v chrámě  (Luk 1,5
-4,12).  Druhá část se odehrává v Galilei (Luk 4,13 -9,50) a třetí část -na cestě mezi Galileou a Jeruzalémem -je označena

jako  Ježi`šova  cx3sta  do  Jeruzaléma  (Luk  9,51   -19,28).  Poslední  část  začíná  u  Luk  19,28,  Lukáš  i  Skutky  maji'  opravdu
zajímavou geografickou stavbu.

Skutky  začínají  také  v  Jeruzalémě,  Ve  Sk  1,1  -  8,3  se  vše  odehrává v  Jeruzalémě,  a  mnohé  věci  přímo  v  chrámě.
Geografický  rozměr ve  Skutci'ch je  nastíněn  v Sk  1,8:  "Obdržíte  Ducha svatého,  který  na vás  sestoupí  a  vy  budete  mými
svědky..." Dále jsou uvedeny tři geografické dimenze. První je v Jeruzalémě, druhá v Judsku a samařsku a třetí dimenze sahá
až do končin světa, 0 těchto třech dimenzích se hovoři ve Skutcích  i později.

První část se tedy odehrává v Jeruzalémě. Od Sk 8,4 se začíná hovořit o Samařsku. Ve Sk 9,31  se znovu hoři' o Samařsku,
Judsku i o Galilei. Je to "malý" verš, kteú se souhmně zmiňuje o Životu církve.  Říká se v něm, Že církev měla pokoj, vniffně
i navenek rostla -v c€lém Judsku, Galilei  a Samaři'. Ve Sk 9,32 směřuje Petr k Césarei.10.  kapitola hovoři' o Kornéliovi a ve
Sk 11,19 čteme, že evangelium zasahuje až do Fénicie,  Kypru a Antiochie,

Ve  Sk 13 zači'naji velké  cx3sV Saula,  později  Pavla,,do Malé Asie.  Jeho další cesv ho dovedou  až do  Evropy.  Vše konči'

příchodem  apoštola Pavla do  hlavního  města říše,  do  Ri'ma.  V určitém slova smyslu  můžeme  knihu  rozdělit do  těchto e[ap.
Ve  Sk 9,31  se jakoby říká:  "...nyní je završena etapa v Samařsku, Judsku a Galilei",  a přicházi'me do další etapy naznačené
slovy:  "„.až  do všech  končin světa".  Tato etapa vrcholi'  příchodem  apošto]a Pavla do  Ri`ma.

Chtěl  bych  upozornit ještě  na jednu  zajímavost,  která vyplývá ze srovnáni' struktur evangelia a Skutků.  Podobně jako v
evangeliu, i ve Skutcích se první část odehrává v Jeruzalémě. Podobně jakci v evangeliu i ve Skutcích se druhá část odehrává
v Galilei. A stejně i ve třetí části obou knih se cestuje. V evangeliu Ježi'š putuje do Jeruzaléma, ve Skutcích Pavel uskutečňuje
své  čtyři  velké  misijní  cesv.  V této  třetí  části je  velmi  důležité  povšimnout si  smyslu  a,tematiky  oněch  cest.  Můžeme  snad
namítnout, Že v evangeliu je ještě čtvrtá část, která ve skutcích nemá žádnou prot|váhu. Ctvriá čás{ je ve skutcích zastoupena
tím,  co  se  děje  v  Rimě.  Je  ovšem  obti'Žné  dělat  paralelu  mezi  Jeruzalémem  a  Rímem  -nyní  šlo  o  pohled  z  geografického
hlediska.

2. Chronologické údaje
Druhý způsob, jak můžeme studovat vto knihy: všimnout si chronologických prvků. Zprávy obou textů probíhají v určitém čase.
Všechny  časové  Údaje  jsou  důležité,  abychom  si  uvědomili  spád  události'.  V obou  knihách  nacházíme  paradoxy.  Globální
schéma je jistě chronologické.

Evangellum Lukáše
Prvni` kniha začíná narozením Jana Křtitele a konči' smrtí a vzkříšeni'm Ježíše, Je samozřejmé,  Že se hovoří o křtu Ježi'še

až po jeho narozeni', o vzkři'šení až po ukřižování a ne naopak -z hlediska času. Globálně je tedy chronologie respektována,
v někteúch  detailech však nikoli.  Když narazíme na nějaký chronologický nesoulad,  klademe si  otázku:  Prcč to tak je?

Podobně  v  druhé  knize  je  samozřejmé,  Že  vyliti'  Ducha  svatého  předcházelo  návštěvu  apoštola  v  Římě.  Z  obecného
hlediska to, Že se příběh postupně odvíjí z Jeruzaléma do dalších krajin až po vzdálenější končiny, je normální a je zachován.
Tedy chronologie je obecně  respektována, přestože v detailech zjistíme některé chronologické nesrovnalosti. Je zvláštní, Že
nesrovnalosti časového postupu ve Skutcích jsou podobné, jako byly v evangeliu, Ze.systematických nesrovnalosti' obou knih
můžeme vyvodit, Že tím  autor sledoval  nějakou myšlenku,  Když nalezneme odpověd,  proč se tak stalo, pochopi`me  některé
texv v jejich  kontextu.

Podívejme se nyní na některé chronologické problémy v evangeliu.  U Luk 3,18-21  nacházíme něco velmi zvláštního:  "'8Á

ještě  imohýin jiným způsobem  napom{nal lid  a kázal radostnou zyěst. \9Ah  když káral vl,ádce  Heroda kvůli
Herodiadě,  manželce jeho  bratra,  a za všechno  zlé,  co  činil, WHerodes všechno  dovršů ještě tím,  že  dal Jana
zcnJr'z'í  cJo  iJe'zČ?nz"'.  Zmiňuje  se  o uvěznění Jana  Křtitele  Herodem  a v následujícím  verši  pokračuje:  "Kdyzv se  vs'GCÁen  /éd
dóvczJ křfz'Í  cz  kďyzv Z7yj povoJón  z. Jgzvíš cz  moc%J sc,  ofevřg/o s€  nez7G... " Tehdy k-riil Ježi'še Jan  Křtitel. Z toho je  patmé,
Že Lukáš nesleduje chronologii bezprostředně i v detailech, Jan přece pomil Ježíše dři've, než byl uvězněn, Ale Lukáš zmiňuje

jeho  uvěznění  dříve  než Ježíšův  křest,  Proč?  Tento detail je velmi  důležiů,  protože ovlivní pochopeni'  s{ruktury evangelia,
Dalši'  při'klad:  Luk 4,16 se  zmiňuje  o Ježíši, jak přicházi' do Nazareta, jde do synagogy a mluví  k lidem,  kteří  se  tam sešli.

U  Luk 4,22c tito  lidé  ři'kají:  "ZdczJiž fo  ne#z' syn Joscfl€i/7"  Ježi`š odpovídá ve  verši  23:  "JÍ.síg'  mz.  řehé?f€  foío přís/ov!'..
Lěkaři, uzdrcni sám sebe. 0 Čeín jsme slyšeli, Že se dálo v Kafarnaum, tičiň i z.de, kde jsi doma". Nat!omkf) rris,ffe
je poprvé zmínka o tom,  Že Ježi'š byl v Kafarnaum. Z předchozího textu bychom to nezjistili. Vjiných evangeliích se výslovně
ři'ká,  Že byl v  Kafarnaum a teprve pak šel do Nazareta.  Lukáš líčí události tak, jako by byl Ježíš nejdři've v  Nazaretě  a teprve

potom  šel do  Kafarnaum.  Přesto z Luk 4,23 poznáváme, že  Lukáš věděl  o Ježi'šově  návštěvě v  Kafarnaum  před cestou do
Nazareta.  Proč tedy  nejdříve  hovoři' o Ježi'šově epizodě v  Nazaretu a až pak o  Kafarnaum?  Jedině  tehdy,  pochopíme-Ii,  co
tim  Lukáš sleduje,  nalezneme  odpověa  na otázku  "Proč?"  a objevíme  poselství  Lukášova evangelia,
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Podobně  j  ve  Skutcích jsou  výrazné  nesrovnalosti.  První  při'klgd  se  nalézá ve  Sk 8.  Začátek této  kapitoly  pojednává o
ukamenování  štěpána.  Je zde  také  uvedeno, Že  Saul schvaloval  Stěpánovu smri.  Ve  Sk 8,2 se  říká,  Že  Stěpána pochovali
zbožní mužové. Sk 8,3 uvádí, Že to způsobilo perzekuci církve. Všichni kromě apoštolů se rozptýlili do různých krajin. Sk l l ,19:
" Po smrti Štěpánově nastalo v Jemzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud roz.prchli, dostali se až do Fénicie,

7!cz Kyjjr cz ďo A#fz.ocftz.e,. sJovo ei/cz#gcJz.cz vs'czk zvevsíovcí/z. poi!zČ7 z.z.c*;m. " 0 těchto lidech jsme četli  uŽ v 8. kapitole, Zde
se navazuje na ono místo tím, Že lidé, kteří se rozprchli, přišli do Fénicie, Kypru a Antiochie. Slovo evangelia zvěstovali pouze
ž:}dťim. Přresto č!keme dďle Ve V. ZO..  "Ale  někteří z nich,  pů[vodem z  Kypru  a z  Kyrény  začali  po  svéi.n příchodu do
Anfz.ocÁiG zvčsrovczf Pcz'nčz Jezvz'svg  fvczke' poftcz#ji#!''.  To je první při'ležitost, kdy evangelium slyší  pohané -Rekové.  Nejprve

F::;rács|iýdmoivířn:áŤ#:kř:šř'Ío;Py?ispTvn:ds:eLpžn#r:easzků)3réan#í%Snkelnla,v`ž:,izvTjnvkear:etobTž;reo3íř:Egn?":Tsbeyioezvveěsstůvsá?no
Lukáš svou zprávu o pronásledování rozděluje na dvě části: první zmiňuje v 8. kap. a druhou v 11. kap. Zachovává v těchto

zprávách chronologický pořádek?  Nemůžeme řici, Že absolutně.
Znovu si pod úhlem tohoto literárního jevu klademe otázku:  Proč Lukáš podal věci právě tak? Proč umi's{uje Jana Křtitele

:%Y:áFCTí:říxáf=renža:ůvsokř:osypí''acghogzdeu?Jů:áe.b:ť:iíhnošoíívg:jdíí,vs:e:hnávšdt!š'ěe:gíšííer:z;,g:eanrft:;e%!ižngyp%euzkmaí::noojjeáhn:
Stěpána?  Na tyto otázky je třeba najít odpověd,

Detailnější  studie  nám  v tom  pomůže.  Uvědomíme  si,  Že  porušení  chronologického  sledu  má u  Lukáše  svůj  teologický
záměr.  Lukáš představuje zvláštni' koncepci historie, Pro něho není historie něco neutrálního,  Dějiny, o kterých vypráví, nesou

poselství.  Jeho starostí je,  aby dějiny  předávaly své  poselství,  Lukáš nechce vyprávět dějiny proto,  abychom věděli, jak šly
události za sebou, ale chce předat určité poselství. Své poselství zakládá na historických zprávách. Tato koncepce historie je
v  přímé  souvislosti  s  t`eologií  o  Duchu  svatém,  kterou  nám  Lukáš  prezentuje.  Lukáš je  novozákonní  spisovatel,  kteú  hovoří
nejvíce o Duchu svatém. Jeho historickou koncepci můžeme shrnout následuji'cím způsobem: Až do Jana Křtitele se nacházíme
ve SZ.  Hlavní osobou děje je Bůh Otec. Duch svaů působí ak[Ívně i během této doby, ale jako typ toho, co nacházíme ve SZ.
Ve SZ je  působení  Ducha svatého představeno zvláště v souvislosti s proroky,

Od doby, kdy začíná svou službu Ježíš, vstupujeme do nové etapy dějin. Tuto etapu můžeme nazvat "středem dějin", Tyto
dějiny jsou zaměřeny na osobu Ježíše Krista,  Středem pozornosti již není Bůh Otec,  ale Bůh Syn.  1 v této době  působí Duch
svatý.  Jeho  hlavním  posláním je  být s Ježíšem, u Ježíše a v Ježíši.  Ve chvíli,  kdy Ježi'š odchází do nebe,  po svém vzkříšeni'
a  nanebevstoupení,  přichází  třetí  etapa  dějin,  jeji'mž  ohniskem  je  třetí  osoba  božství  -  Duch  svav.  Tato  etapa je  svým
způsobem připravovaná v evangeliu, Je připomenuta na začátku knihy Skutků. Ve skutečnosti začíná až o letnici'ch. Od té doby
vstupuje  církev do nové  etapy.

Pojetí dějin u Lukáše je poměrně jednoduché. Jan Křtitel představuje přípravné období. To je etapa Boha otce. Druhá etapa
začíná Ježíšovým k-riem a končí Ježíšovým nanebevstoupením, Ůká se Ježíše Krista. V obou etapách je přítomen Duch svaý.
V první části ve vztahu k prorokům, ve druhé etapě Duch svatý působi' v Životě Ježíše Krista, Treti' etapa je obzvláště etapou
Ducha svatého. Začíná o letnicích  (v této etapě žijeme my) a v této etapě se božstvi' sklání k člověku skrze  Ducha svatého.
Bůh přichází v osobě Ducha svatého, aby naplnil člověka, aby lak člověk mohl naplnit úkol, který mu Bůh svěřil. Ti'm se Lukáš
zabývá nejvíce, je to středem jeho zájmu.  Pravděpodobně jako jediný z evangelistů píše "druhý svazek", Jiní evangelisté se
zaměřili  pouze  na Ústřední etapu - na Ježíše  Krista.  Tato etapa byla pro ně podstatná.  Pro Lukáše to není nějaká druhotná
záležitost, ale Lukáš považuje za důležité to, co se děje v jeho době, coŽ spadá do třetí etapy.  V ní je vztah Boha k člověku
a člověka k Bohu provázen předevši'm přítomností Ducha svatého, Lukášovu vizi historie může objasnit ta skutečnost, Že Lukáš
sám  nebyl  učedníkem  Ježíše  Krista a sám jej  osobně  nepoznal.  On  nemohl  psát ve  smyslu:  "Já si  vzpomínám, jak jsem  s
Ježíšem  chodil  po  galilejských  cestách".  Také  nemohl  ří,ct:  "Viděl jsem  Ježi'Še  po jeho  zmrtvýchvstání".  On  však může  říct:
"Skrze  Ducha,  kterého seslal  Bůh,  mohu  v Ježi'še věřit,  Ziji  pro něho a naplňuji  poslání,  které  mi  svěřil,"  Druhá při.čina,  proč

má Lukáš takové viděni historie: on sám původem nebyl žid, Jeho způsob vyjadřování ukazuje, Že nepocházel ze židů.  Lukáš

jako jediný novozákonní pisatel  nepochází ze Židů.
Všimněme  si  v  Lukášových  dějinách  týkajících  se jednak Ježíše  Krista  a dále  rozvoje  církve,  Že jsou  pouŽívány  prvky

profánní historie.  Jenom  on se např.  zmiňuje o Tibériovi, který byl ci'sařem v tehdejši' době.  Jen  Lukáš na rozdi'l od ostatni`ch
evangelistů řekl, kdy začal Jan  Křtitel své dílo a kde panoval tehdy Herodes a dalši' panovníci, Jen Lukáš byl schopen označit
správným termi'nem vládce různých míst, která např. navštěvoval apoštol Pavel během svých cest.  Lukáš byl pravděpodobně
Evropan,  Např. v Sk 19,31  pouŽívá pro vládní Úředníky termi'n "aziarchové". Soudce ve Filipech označuje výrazem "stratégové"

(Sk  16,35).  Tyto výrazy jsou přesným technickým označeni'm, které se pouŽívá jen na určivch  místech.  Pouze ten,  kdo tyto
oblasti  zná,  mohl  použi't tyto  Údaje.

!eden z mých profesorů se dokonce domnívá, Že oním makedonským mužem, kteú se zjevil Pavlovi v Troadě a kteú volal"přijd k nám a pomoz nám", byl Lukáš, Ve svém líčení Lukáš zahrnuje sám sebe do děje (použi'vá první osobu množného čísla)

#áí;z:a;,::ís:;j3e#:íTprá:bá;de:,trN:ŽHLžrgb;ya;eLť:Ž:e;Íaínávšt#:#TP:íso:d37:ÍU=a:b;y:í;er:Á#:š,:z:í:§{,,ÍÍs:vů#;aín:kro:ndtkgu#nrg,:::Íj:vpÍ:o:íšytí
chronologické nepřesnosti, konkrétně přemísŤování údajů, protože chronologický vývoj sám o sobě by plně nesdělil jeho záměr,

Ve třech již zmíněných textech, kde je chronologický problém, můžeme zjistit poselství související s Lukášovým záměrem.
Nejdříve text,  který se  Ůká uvěznění Jana Křtitele  (Luk 3).  Jeho hlavní poselství zni.:  Pozor,  údobí SZ končí,  Od té  doby co

je Jan  Křtitel ve vězení, uŽ není středem  pozornosti.  Hlavni' postavou je Ježíš Kristus -s ti'm, Že  Lukáš musi` svým způsobem
předběhnout událost uvržení Jana Křtitele  do vězení.  Později se  musí znovu zmínit o tom,  že  byl  Jan  uvězněn  a Že  byl  na
příkaz Heroda stat.  Když Ježíš začíná svoji službu, není uŽ pro Jana místo. Jan náleží jiné éře. Jan patří do SZ doby, ale Ježíš
Kristus  uŽ do  doby  NZ,  Lukáš  pokládá tuto  hranici  mezi  verše  Luk 3,20  a  Luk 3,21.  Samozřejmě  existují  i  verše,  které jsou

přechodné. Od 3,21 je však Ježi'š Kristus prvotni' a základní osobou, je středem zájmu. Od tohotó okamžiku je Duch svatý onou
božskosti'  při'tomnou  v Ježi'ši  Kristu,  Kdybyste  provedli  srovnávací  studii,  která se  týká zpráv o  křtu  Ježíše  Krista v  různých
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evangeliích, určitě byste objevili plno zajímavých věcí. Zjistili  byste, Že způsob  Lukášova podání k'riu Ježi'še Krista je zvláštní,
Z hlediska gramatiky  (Luk 3,21) je na prvním místě tzv.  absolutní genitiv tiedná se o adverbiální větu): "Kdyzv s€ t{svecÁGÍ2

Zz.d cJcz'vczJ křzz'f cz kdyzv ZDJj j7okřfčn  z. Jez-z's-cz moďJz.Z sc ,... " Na základě slova "fttJyz'" jde o adverbiální -příslovečnou větu.
V cen[ru je Ježíšova modlitba. Slovo "modJz./ sG'' (3,21 ) má základní postaven.i'. Chce se tím vyjádřit důležitá myšlenka, Že Ježi'š
se  modlil,  a  přitom  byl  také  pokřtěn.  Jako  kdyby  křest  Ježíše  Krista byl  vedle j.eho  modlitby  či'msi  druho{ným.  Odpověa  na
Ježíšovu modliibu se projeví tím, Že se nebe otevirá a přichází Duch svaů v tělesné podobě jako holubice. Je pozoruhodné,
že  tato odpověd je více  zdůrazněna než samotná modlitba.  Kromě toho, Že modlitba Ježíše v Lukášově  podání je  důležitějši'
než jeho křest, je dalši' zvláštnosti Lukášova podání také hlas, který přichází z nebe a kteú něco říká. Os[atní evangelisté říkají
"foío jč7  7j2z;j  Syn,  ve  kígrč3'm s€  #iz. zczJí'č7ž/o".  Ty jsi  můj  milý Syn,  tebe jsem  Si  Vyvolil,

Některé  rukopisy  zachovávaji' znění  podobné  Markovu  a  Matoušovu  podání.  Ale  nejnovější  výzkumy textové  kritiky nás

přivádí k tomu, Že  Lukáš zde ci{uje žalm 2,7: "...  gy/.sz. mzfj S.yn, /.ó/`se7n fč dn€s zpbcJz.Z." Když se Lukáš odvolává na {ento
Žalm,  chce  svému čtenáři sdělit něco důležitého.  MuŽ z  Nazareta -Ježíš,  který se  nechal  pok-riít jako všichni  ostatní lidé,  se

při křtu modlil a na svoji modlitbu dostal odpověa. Odpovědí bylo sestoupení Ducha svatého na něj. Spočinutí Ducha svatého
na Ježíši zvláštním způsobem  ukazuje, Že byl  Božím Synem.  Lukáš ti'm samozřejmě nechce říci, že Ježíš byl člověkem jako
všichni  ostatní.  Vzpomínáte  si  na  Gabrielova  slova,  která  řekl  Marii?  Luk  1,35:   ''Sesfoz4pÍ  7tcz  íc7Z7e  Dzťch  svczíý  cz  j7!oc
NGjyysYsVz'ňo  fč  zcřsfz'nz',.  proío  z.  njé  ďz'íG-  Z7#de  s'i;czfe'  cz  Zpj{déJ  nczzijcírm  Syn  BozV!".   Lukáš  nepovažuje  za problematické
Ježíšovo  božství,  Ježíš je  pro něj  Božím  Synem uŽ  od  začátku,  ale  celé jeho dětství,  všechno,  co  prožíI Ježíš před  křtem  a
zahájením  služby, je  vlas{ně jenom jakási další stránka SZ.

AŽ od k-riu, kdy se Ježíš modlí a kdy slyší hlas "...ot/.sz.  7n[:j sy#,  kfgrg'Áo /.seí7!  cJ7igs zpJocJ!r', začínají dějiny NZ. A jako

;S:iá'::j.in#Íat,ít;píšaeč''tnea#,řeká;tía::n;%dosst:%ep#:ii:íávaěn!g't%:eu,:íí:LL:kkášši:tnoeá:Ong:ia,(::iíu3h2,3i:jse).,aL#ůdwe!š:|noaT
nové  dějiny.  Všimli jste si, co je  úmyslem  Lukáše,  když pracuje  s  převrácenou  chronologii`?

Podívejme  se  na  druhý  příklad  chronologické  nedůslednosti.  Je  to  příběh  z  Nazaretské  synagogy  (Luk  4).  Lukáš  se
nezmiňuje o tom, co Ježíš  Kristus udělal před tím v Kafarnaum,  i když o tom věděl  (Luk 4,23),  UŽ jsme si řekli, Že  Lukáš píše
o začátku nových dějin. Tento zlom můžeme sledovat bua od Luk 4,13, nebo 4,14. Přečtěme si vto verše, abychom viděli onen

přechod.
UŽ jsme  četli  Lukášovu  zprávu  o křtu.  Po následující  genealogii  Lukáš  řiká  (Luk 4,1):  "P/ný.D#cftcz svczfG'ňo  vrcífíJ se

Jgzvísv od JorcJÓ7!íť,.  Dz#ft  Áo  vodz.Z po poz4s-Íz.. "  Důsledek Ježíšovy modlitby při  křtu a odpověd Otce  na ni je ten,  Že Ježíš

je  naplněn  Duchem svatým.  Duch svatý je  hybnou silou další  etapy historie.  Ježíš  Kristus obdržel  Ducha svatého viďtelným
způsobem.  Nyní je jím  naplněn.

První etapou jeho  nové zkušenosti je vedení  Duchem  svatým  a aáblovo pokušení,  Duch svatý řídí jeho Život,  Jeho Život
není Životem nezávislého člověka, jeho služba nezáleží na tom, co sávm chce, Jeho služby je řízena Duchem svatým, kterého

#;Žae!cyczÁávvz,::ť45:?,gs.ysoepvorkay,:,nJ,;ieoT,eÁL#;1;;14é:a'z,:.;€7g%p%'::;fs#;,šŠG:g;?,ř?#:€::',;„ie:C#í,,"Čňoflzv
Jestliže  se  nová etapa odehrává na  územi' Galileje  a jestliže  byla tato etapa připravena  přijetím  Ducha svatého  při  křtu,

vše,  co Ježíš bude dělat během svého pŮsobení v Galileji,  bude vykonáno jen v moci  Ducha svatého.  Není to rozum člověka
Ježi`še,  neni  to jeho  láska  nebo  nějaké  lidské  vlastnosti,  ale je  to  moc  Ducha svatého,  která je  v  něm  při{omna.  Text  konči'
malým  shrnutím  (Luk 4,15):  "Uc-i.J v/.G/.z.cft synczgogcz'cÁ  cz  vslcÁr!z.  ňo  vezmz.  cÁi/cž/Íjz.."

V následujícím odstavci je přiklad toho, jak Ježiš učil,  Je dobré si všimnout,  Že  pro Lukáše je učení Ježíše  Krista přednější

:evžy|eáhnoě:Íáráab#.,:,:TooznřáLmíuJkeášíšdKěr,i:,!gsíeosdc':rpšeen3P|:dká:VheoTo?,,u:hKaa;av,:t:ůů.uůkou.teDčuňcohvaats;gér:owújjaekž:j:Ku,ísd,rua:::;
na prvním  místě  kvůli zázrakům, ale proto,  aby ho vedla k určitému způsobu vyjadřování  a učeni'.

Lukášův  postup  není chronologický,  ale teologický,  podle  působení  Ducha svatého.  Duch  svaů  nejdříve  způsobí  kázání
Ježiše  Krista,  k{eré  se  odehrává v  Nazaretské  synagoze  (Luk  4,16)  "]6Př!.s'GZ  do  Nczzczrgíci,  kcze  yyrosíJ.  PocJ/€  svG'Áo
obyčeje vešel v sobotn{ den do synagogy a povstal, aby četl z Písma. " Podal,i inu kni.hu proroka lz,aiáše; otevřel
ji a nalezl místo, kde je psáno: tsDuch Hospodinův je  nade  mnou;  proto mne pomazal, abych přinesl chudým
rzadde°psttann°eyn%ě*bpo°#9:tůa#ťe!%í:t3,aojs:tíc#onsppor:ÍP::§flíDaucshte%yíŇS,npu#:bá,,Cc;nvíjTerr#5fi}'ki,as#Cvhedper°n8yLďSťti:;e

ke čteni'  proroků  v  Písmu,  Toto čtení ukazuje,  Že  Ježíš je  naplněním  proroctví,  které sám čte.  Luk 4,21 :  "D#€s sg  nczpJní./o
fofo s/ovo, #ere'prcívč sbÉz'í€." Lukáš chce říci: "Výsledek toho, Že Duch svaý viditelně sestoupil na urči{ou osobu (Ježíše),

je, Že ona osoba zvěstuje dobré skutky Boha mezi lidmi", Lukáš tím také říká, že nejde jen o zvěstování dobrých BoŽích skutků,
ale o to,  Že tato osoba je sama inkarnací  (vtělením) oněch  skutků.

Právě  těmito činy zači`ná nová etapa historie,  "epocha BoŽí dobroty".  Je to epocha,  kdy  Bůh se snaží přesvědčit lidi,  Že

je k nim dobrý a laskavý.  Na základě celé  řady textů vidíme,  Že  Duch svatý působí.  Vše nasvědčuje, Že Duch  svaý působí
v osobě Ježíše Krisla a Že právě tato skutečnost uvádí novou etapu lidských dějin. Při stuďu komentáře k Lukášovu evangeliu
zjistíte,  Že  mezi  vykladači  není  úplná jednota ohledně začátku této etapy lidských dějin.  Pro  některé začíná na konci  druhé
kapitoly a na začátku třetí,  pro jiné  zase  mezi 3,20 až 3,21,  pro další u  Luk 4,1   a pro jiné  u  Luk 4,13-14.  S jistotou  můžeme
ři'ci,  Že změna nastává mezi Luk 3,1  a 4,13.  Nelze  určit fixní hranici, rozpoznáváme však věci, které  náleží ke staré smlouvě,
a které  k nové smlouvě.  Beze všÍ pochybnosti  můžeme říct,  Že  sestoupením  Ducha svatého na Ježíše  Krista začíná epocha
NZ.

To,   co  následuje  pc)  Ježi'šově   kázání  a  co  pokračuje   až  do   Luk  4,30,   vlastně  vyjadřuje,  jak  Ježíš  uskutečnil  své

proklamované  poslání,  Technicky  nazýváme  toto  kázání  programovým  prohlášeni'm.  Je  to jako  když  před  volbami  přicházi'
kandidá[irůznýchs{ranapřekládajísvéprogramy.Říkají:"JámámtenatennápadachcihovykonatproŮaVlidi."Chcete-li,
Lukášovo podání je podobné, když hovoři' o kázání Ježíše v Jeruzalémě.  "Já jsem ten a ten, toto jsou mé názory a toto je můj

plán."  Takovým  způsobem  je  inaugurována  nová  doba,  doba  NZ.  Všechno,  co  se  zde  odehrává,  je  rovněž  děleno  do
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geografických  etap.  První je  v Galíleji a důsledně  nás seznamuje s Ježíšem  Kristem.  Tato etapa nám  umožňuje  poďiopení
toho,  co  Ježíš  řekl.  Pomáhá  nám  objevit,  co  učinil.  Odkrývá jeho  skutečnou  totožnost.  Podle  teologického  rozdělení je  tato
etapa objevovánim Ježišovy osobnosti  a identity.

Další  etapa  začíná  u  Luk  9,51.  Zřetelně  se  říká,  Že  Ježíš  jde  do  Jeruzaléma.   Když  porovnáváme  texty,  které  jsou
shromážděny v této části evangelia, s paralelními texty jiných evangelis{ů, uvědomíme si, Že uspořádání textů je jiné.  Pozorní
badatelé objeví to, co sjednocuje všechny texv Lukášova evangelia, Je to obraz cesv učedníka.  Na základě minulé etapy uŽ
víme,  kdo je  Ježi.š Kristus.  Nyní Ježíš  povolává lidi,  aby ho  následovali,  Ježíš  Kristus je  na cestě  a Život učedníků  spočívá v
tom, Že jsou také na cestě.  V tomto Úseku předkládá Lukáš všechny tex[y, které nám pomohou objasnit, co znamená stát se
následovníkem Ježíše Krista, Tato část evangeliaje velmi dynamická, jejím prostřednictvím oslovuje Lukáš svého čtenáře. "UŽ
viš,  kdo je  Ježi'š  Kristus,  proto jdi  s  Ním,"

V posledni' části, ve které se vracíme do Jeruzaléma,  přicházíme k tomu, co apoštol Pavel nazývá klíčové, totiž ke kři'Ži,
Kdo objevil, kým je Ježíš Kristus, a ten, kdo chce následovat Ježíše Krista, bude jej následovat až k dramatu utrpení a nakonec

přijde  ke  kři'Ži,  Určitě je  vzrušující  číst příběh  utrpeni' v  Lukášově  podáni', ve srovnání s ostatními  evangelisv.  Při  por,'ovnání
zjistíme,  Že  Lukášovo evangelium  má jeden  vážný  rozměr  navíc.  V Lukášově  evangeliu je  uzdraveno  ucho  toho,  který byl
zraněn v okamžiku,  kdy byl Ježíš zavkán.  V Lukášově evangeliu se také říká, Že Ženy plakaly na cestě vedoucí  na Golgatu
a Že jim  Ježíš říká -"neplačte nade  mnou,  ale  sami  nad sebou." Ježíš je zde  představen jako ten,  který se stará o lidi  okolo,

protože právě za ně přišel položit svůj Život. V Lukášově evangeliu se setkáváme s Ježíšovým výrokém: "oďpwfY/.z.m,  #ečx7fv
ncvčcJz' co  Čz.nz",  který vyslovuje  nad těmi,  kteři'  ho křižuji'.  V Lukášově  evangeliu  přináší Ježíš  Kristus  potěšení  tomu,  který

je  ukřižován  po  jeho  pravici.  Tyto  čtyři  epizody  se  nacházejí jen  u  Lukáše,  ostatní  evangelia  o  tom  nehovoří.  To  přimělo
slavného italského mali'ře  Danteho k vyjádření, že ve zprávě o Ježíšově utrpení je zároveň i poselství o Ježíšově  laskavosti.
Poslání Ježíše Krista nepochopíme lépe nikde jinde než z popisu jeho utrpení, V ní se hovoří o Ježi'ši nespravedlivě zatčeném,
vyslýchaném , přibitém. Tento Ježíš, kteú je v takovém postavení, zůstává v Lukášově podání k dispozici těm, kdo hc> poĚřebují.
To je velká pravda,  kterou  vyjadřuje  Lukášova zpráva o Ježi'šově  utrpeni'.

Máme  tedy  určité  poselstvi,  které  se  zvěstuje  ve  čtyřech .fázích  tohoto  evangelia.   Prvni'  část,  která  se   oderiŤává  v
Jeruzalémě, oznamuje, Že Staú zákon končí a Že Nový zákon začíná. NZ nacházíme v osobě Ježi'še Krista, to je cílem druhé
části,   Tretí  část  je  vlastně  výzvou  těm,   kteří  poznali,   kdo  je  Ježi'š  Kristus,  aby  ho  následovali,  Ve  čtvhé  části  je  vše

#err°ámp€r::á::j:avkš°encehcn8°ozsí;i:i|Eh:s%?sst3!,,Stg{';Jčeát:rt:ž:í?lĚííhHjžáesmrij|ijge:]eeŘPvrá#iíoés#ryp,:nÉÓE:°et°ožseojbea:dk:euráčj:ánh#8tnaá
Duchem svaům,  může nést toto poselství.

Skutky apoštolů
Pokusili jsme se globálně a přehledně rozdělit Lukášovo evangelium, Seznámili jsme se s děleni'm na základě  geografie,

které bylo potvrzeno pochopením  teologického poselství  Lukášova evangelia.  Podobným postupem můžeme  rozdělit Skutky
apošto,ů.

FJrvrii Čtist z:stčfirTá ve Sk 1,8.. "Ak3  dostcmete  s{h  Ducha svatého,  který  na vás  sestoup{,  a budete  mi svědky v
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec z;emě."

Od Sk 8,3 do 9. kap. pokračuje druhá část. Tretí část se odvolává na Ježíšova slova o svědectví po celém světě (Sk 9,32):
"Když  Petr  procház;el  všechna  ta  místa,  přišel  takě  k  bratřím,  kieří  Ž+li  v  l,yddě..."  Pďčfmáťe tirr(ko ÝexŇÍ5m se

á;33Fo:rT,rsovzěš,i:uj:,EřárséTg'zoaub!;#ooz:ůr,:#hdfř::-:acnhůknoaní;nkíaedTějr§::ksi:á:veá::asunkěači#::rnig:#a|'e,%:káií3tgik.:
Že tato událost je  rozdělena na dvě části -jedna událost je v 9.  kapitole a druhá v 11. kapitole. Tento chronologický problém
nás  vede  k tomu,  abychom  uvažovali  nad  dalšími  skutečnostmi  této knihy.  Již jsme si  všímli, Že v evangeliu existuje  rovněž
velký počet paralelnich textů  a myšlenek s knihou Skutků, Základní událost, která uvádi' druhou epochu, je sestoupení  Ducha
svatého na Ježíše  Krista. Tato skutečnost je rozvedena a potvrzena SZ textem, kteú se odvolává na proroka lzaiáše.

Podobně i ve Skutcích apoštolů začíná první část lidských dějin ti'm, že Duch svaů sestupuje na věřící lidí, o letnicích, Tato
událost je také podobně  komentovaná kázáním apoštola Petra. V první části kázání se hovoři` o naplněných slovech proroka
Joele.  Druhá část kázáni' dává programové  prohlášení  pro V, kteří naslouchaji'. V uspořádání těchto událostí je paralelismus.
V této události  můžeme  vidět začátek poslední epochy  lidských  dějjn.  Tento důleživ  bod je  pak následně  potvrzen  dvěma
zvláštními  zmi'nkami.

První  zmínka je ve  Skutcích  11,15.  Zde  Petr vysvětluje,  co se  odehrávalo v domě  Kornélia:  "Kďyz'/.sem  k  7zz.m  zczČczJ
mluvti, sestoupil m ně  Duch sNatý, jako už na počátlaÁ sestoupil na nás." Frí5r!rvíx}uZ;Ský t!Í5Xl-rťkÁ:. "Jako tomu bylo
s ncímz. ncz poČcz'fftz{. " Je také zaji'mavé, Že v kázání z desáté kapitoly sloveso "zczČ!'nczí" označuje předcházející časový úsek
a  Že  toto  sloveso  "zczČz'nczf"  se  odvolává  na  začátek  působení  Ježíše  Krista  v  Galileji  po  křtu  Janem  Křtitelem.  Sk  10,37:
" Dobře v{te,  co se dálo po celém Judsku:  Začalo to v Galileji po křtu, Jďerý ká;zal Jan." Mftiz;eme-r'ic;Ř, Ž:e PTo LJuk;ášse

existují dva počátky:  První se`vztahiije  na Ježi'še  Krista a na dějiny, které jsou uprosffed.  Je to počátek Ježíšova působení v

:aa,j,áíí,š5teprř:kn.háus,,eDdruuj:yppoog:tseokb§:Íůťkaap%oTftjtde[:.eťakp##cehájéjíne+eunttooeztá:átemkůj2e:zen:žnvasteestt#:nkířeDs#gksv:t,€íe:
Zakládajícím činem této etapy je sestoupení  Ducha svatého.  Existuje paralela mezi těmito dvěma událostmi,  přičemž v jejich
středu je vždy sestoupení  Ducha svatého.

Prvním důkazem je tedy sestoupení Ducha svatého na počátku,  Druhé potvrzení nacházíme ve výrocích o křtu,  U Lukáše
3,J6 rťf3}:éz:ůme stcNa Jana vi"kelf 3.. "Na to  Jan všem  řekl:  Já vás křtím vodou.  Přichá-L{ však někdo  silnější  než já;
nejsem ani hoden, al)ych rozyáz;al řenrinek jeho  obwi;  cin vás biide křtíi  Duchem svciým a ohněm."  Jain s;Něďřc;j
o  tom,  Že  není  nikým jiným  než jen  hlasem  volajíci'm  na  pouš{i,  Ježíš,  který má přiji't po  něm, je  hlavní  postavou  děje:  Obě

postavy, Jan  i  Ježi'š, jsou  vztaženy  ke  křtu.  0  Janovi se  hovoři'  ve vztahu  ke  k-riu vodou, o Ježíši se  hovoři' jako o tom,  který
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bude  křtít  Duchem svavm  a ohněm. Ježíšova poslední slova před  odchodem ze  země  p vzkři'Šeni' se v podání  Lukáše  liši'
od Pod*n'i Mčťlouše. Ma:+oUš Wádi.. "Jděte ke všem náro.dům a zíškávejte  mi učedn{ky,  křtéte je ve jinéno  Otce i Syna
i Diicha svat_ého." LJJkášs .ye r)od*Ná.f"k (24,46-4;9).. 'Á6Řekl jim: Tak je psáno:  Kristus bitde trpět a třetího dne vstane
z_mtivých: 47v jeho jménu se bude zyěstovat pokání na odpuštěn{ hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.
48ťy /.sÍG  foÁo srvčdb.  49j7/e,  s€szTHrti  nc!  vós,  cct sZz'Gz./ m[;j C#ec."  Není tady řeč při'mo o křtu, ale přesto se ři'ká, Že  má

být  kázáno  evangelium  všem  národům  na  pokáni'  z  hříchů.  Tyto  dva  výrazy,  to{iž  pokání  a  odpuš{ění  hříchů,  napomáhají
vysvětlení křtu Jana Křtitele.  Můžeme se odvolat na Lukáše 3,3, kde zjísti'me, Že Jan k-hil křtem na pokáni' a odpuštění hříchů.
F]ozdíl  je  pouze  v  tom,Že  Jan  Křtitel  adresoval  křest  pouze  lzraeli.  Zde  však je  pokání  a  odpuštění  hři'chů  kázáno  všem
národům.  Stoji'me  tváří v tvář požadavku,  který překračuje  hranice  vyvoleného národa,  Toto poselství je  adresováno Židům  i
nežidům,  tzn.  i  těm, kteří nenáleží k  Božímu  lidu svým  narozením,

Jakým způsobem  bude kázáno o pokání a o odpuštění hři'chů? Jsou tři  termíny,  které jsme četli  u Lukáše ve 24,  kapitole,
Tyto  termi'ny  nás  napojují  na  první  kapitolu  Skutků.  V  Luk  24,47:  "poČz'Íicz/.z'c  Jgr4ťzczz€';7ieni"  je  také  narážka  na  počátek,
narážka na geografickou skutečnost, podle které Jeruzalém  byl výchozím bodem.  Druhá myšlenka je v  Luk 24,48:  "Vy/.sf€
fofto  svČczb".  Tuto  myšlenku  nacházíme  ve  Sk  1,8:  "...č7#dGfe  77!Í  svČcZÁy...",  a na konci  Luk 24,49:  "...cíoftztd  nGZ7#dč3Íc
tTzbro/.enz. j7iocz'z yýsosf{.... ". Znovu se o tom hovoří ve Sk 1,8. Je tedy Úzký vztah mezi slovy vzkříšeného Ježíše, kterájsou
uvedena  na konci  evangelia,  a slovy vzkři'šenétio Ježi'še  Krista,  která  Lukáš cituje  na začá[ku  Sku{ků.

Tento vztah je zesílen další myšlenkou,  myšlenkou zasli'bení.  Luk 24,49a:  ''fJJt3,  sesz7cím  ncz vds,  co sJz'bz.J #!z;j  C»Č7c".
Zde  neni. upřesněno, Že se jedná o Ducha svatého,  ale toto doplnění  se  objevuje na začátku knihy Sku{ků.  V první kapitole
Skutků najdeme mnoho podnětů k tomu, abychom ztotožnili příchod Ducha svatého s naplněním Otcova zaslíbení. Sk 1,4,5:
"Když byti u stolu, nařídil jiin, aby neodcház;eli z Jeruzaléma: Čekejte, až se splní Otcovo zaslíl?ení, o němž jste

ode  mne .slyšeti. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svc[Íým, až uplyne těchfo  několi.k dn{." TEikĚe
předpověd Jana Křtitele  -"já vás křtím vodou,  ale ten,  který přichází, vás bude  k-riít Duchem sva{ým  a ohněm" se  naplňuje v
Jeruzalémě  několik dnů  p) nanebevstoupení Ježíše a nazývá se  křest Duchem svavm.  Nemusíme váha{ v tom, jak chápal
tyto  věci  Lukáš.  Pro  Jana  byl  křest  vodou  přiležitosti'  přijetí  Ducha svatého.  Podobně  i  ve  dnech  letnic  bude  příležitost  pro
učedníky,  aby přijali  Ducha svatého.  Ve  Skutcích je  tato  událost nazvána kř{em  Ducha svatého.

Nalézáme odvolávku na tenůž křest -ve Sk 11,16. Zde hovoři' Petr, který vysvětluje, co se přihodilo v domě  Kornélia:  "rzf

jsem si vz,pomněl na to, co řelcl Pán: Jan křtil vodou, al,e vy l]udete pokřtěni Duchem svaf ýnť' Pet:T tim dosNěďcčcriie ,
Že   Kornélius  a  jeho  lid  obdrželi  Ducha  svatého  tak,  jak  ho  obdrželi  učedníci  během  letnic.  Tyto  dvě  události,  letnice  a
sestoupenj  Ducha svatého na  Kornélia,  odpovi'daji' tomu,  co  Lukáš  nazývá křtem  Ducha svatého.  Tolik tedy texv  Lukášova
eyangelia a Skutků, které nám dávají oprávnění, abychom viděli v letnicích začátek nové éry.  Je to nejdřive počátek, ale také
naplnění zaslíbeni', které dal Otec, a je to také křest Ducha svatého, který může dát jeďně Kristus. Tento křest je mocí, která

proměňuje učedníky na svědky, Tato událost umožňuje, aby poselství o pokáni' a odpuštění hři`chů proniklo ke všem národům.
Zde jsme  svědky  Úžasného programu,  který je líčen ve  Skutcich  apoštolů.

Prvni' kapitola Skutků vyprávi' o setkání vzkříšeného Ježíše s učedníky, o nanebevstoupení Ježíše. Popisuje první skupinu
křestanů,  která se  modlí společně v horni' místnosti. A nakonec také událost, ve  které je  Jidáš,  kteú zapřel Ježíše,  nahrazen

jiným  učedníkem.  Tato první kapitola má při'pravnou funkci  podobně jako začátek Lukášova evangelia. Všechno však zači'ná

tpařic:gdsekm2Dvíg|maesžátčéáht:kvůř:rsui::sk#o|eéjTn:k#ak;žikuokášsoavhěáedvoa|%ž',,išuovvšaekzftauč,Ínaáúpsřtí!s'jTíggsc,háěiín:tkheorapříakí#áekĚri':i
Ježíše  Krista,  sahá do předvečera letnic.  Etapa, ve které Žijeme dnes my, začíná sestoupením  Ducha svatého o  letnicích  a
skonči' návrateT Ježi'še  Krista.  Nemusíme pochybovat o tom, že se  nacházi'me v době  Ducha svatého, kdy Úlohou křesianů

je  být svědky.  Ulohou  Ducha svatého je dát moc těmto svědkům, aby naplnili své posláni',
Přj pozorném studiu textu, kteú pojednává o letnicjch si všimněme, Že ke geografickému pojmu, který se skrývá ve slově

Jeruzalém,  Lukáš  připojuje  další  pojem,  kteý je  spíše  sociálního  charakteru.  Evangelium,  které je  kázáno v Jeruzalémě, je
kázáno ortodoxním  Židům, což  můžeme dokázat řadou veršů,  z nichž jeden je  ve  Sk 2,5:  " V Jcrj{zcz/€'77#'  ýzz. zč7oz.rw' zYz.cJe'
ze vsvgcÁ  r7cz'rodzi #cz svG-Í€-", Tito lidé se shromáždili o letnicích a jim je vysvětlováno to, co se právě událo. V tomto verši jsou
v originále použity zvláštní a přesné výrazy. Ti, kteří jsou v tváři v tvář události letnic, jsou židé a ne cizinci. Svým rodem náleží
k vyvolenému národu.  Nejsou to ledajaci' Židé, ale Židé zbožní. Jsou to židé věrní víře svých předků. 0 nich je řečeno, Že bydleli
v  Jeruzalémě.  V  originále  je  jasný  výraz,  který  nehovoři'  o  lidech,  kteři'  pouze  procházelí  jako  pou[níci.  Máme  ve  zvyku
vysvěllovat události  letnic jinak,  protože  letnice jsou  podle  Starého zákona velkým  poutni'm svátkem,  Z toho vyvozujeme,  Že
Petrovi  posluchači  o  letnicích  byli  všichni  Židé  z  blízka  i  z  daleka,  kteří  přišli  při  příležitosti  svátků.  Tento  verš  chce  říci  něco

jiného.   Neříká,  Že  titc)  Iidé  navštívili  Jeruzalém  při  příležitosti  svátků,  ale  říká,  Že  tito  lidé  bydleli  v  Jeruzalémě,  Že  město
Jeruzalém  bylo jejich  bydlištěm.  Řecký text uvádí, Že  s,e jedná o zbožné  muže,  kteří  měli  svůj  dům  v Jeruzalémě.

Je to možné  pochopit dvěma různými způsoby.  Bud je to z gramatického hlediska při'stavek Židů, coŽ je  podle  gramatiky
nejpřirozenější,  protože v textu se  nenachází výraz Azzz.  a není tam  tedy žádná další skupina,  Tlto Židé  v Jeruzalémě  bydleli,
nebŤ'itt:mffg3-íaznesBiecmhi3:en:ejatke°dj°ť;#Cjá  ortodoxním  Židům,  v  tomto  smysiu  nemá  výrff  "Jeruzalém"  pouze  Význam

geografický, ale má také svůj význam sociální a náboženský, "Jeruzalém" v textu označuje skupinu lidi' -zbožných Židů, jejichž
střediskem je Jeruzalém . Dále tuto myšlenku můžeme pochopit na základě kon[extu. Studujme sk 2,9-11 : "Pczríftovg', Me'dovG'
auE#y'rne:#;:%:t%#ávMaieífEí#aán%í,eťJduéd.%b:áKc::tpapdo°h:neé,PK°r%+a:éAí:%b"o"vge::vaš:cahnnT#jteje;iyEš%etaT;t#nL%cep

/.czzyci'cÁ o ve/Í.Ůc# skztícz'cň  BozVz'cft.J" Nejdříve tam jsou jména tří národů:  Parthové,  Médové a Elamité, dále jména oblastí:
odMezopotámieaždoKyrényjsoujmenoványprovincieřaz.enézgeografickéhohlediska.Posledníjménojakojedinéoznačuje

Tdi,Sí:e-říR#|:-Ř!;#::íTá?;#í#t:nv#Pr°Vtiís!°V°Rl'mje:ko!oZCpzdg'moífnf€sro7nGzoi.Běžnětotosiovooznačuje
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Dál  přichází  velmi  zvláštní  výraz.   Na  začátku  11.  verše  se  říká:  Židé  i  nově  obrácení  (pohané).  Výrazy  "neonárody",
"provincie"  nebo  "lid"  však  označují  náboženské  skupiny.  Kdyby  výraz  "Židé"  vyjadřoval  oblast  nebo  provincii,  autor  by  se

opakoval,  protože  pojem  "Judsko"  se  nachází  uŽ mezi  Mezopotámií  a  Kapadokií.  V tomto verši  slovo  "Židé."  musí označovat
náboženství.  Znovu je  to  potvrzeno v textu  slovem  "proselyté".  Je  třeba přesně  pDchopit tato dvě  slova,  Zid je  ten,  který je
Židovského  vyznání,  ale  tento  výraz  v  sobě  částečně  poji'má  myšlenku  národa.  On  je  svým  původem  členem  Židovského
národa.  Na tomto místě se označuje jako ten, který je ze svého přesvědčení vyznavač Židovského náboženství.  Proselyta na
druhé straně  nepochází svým původem z Židovského národa, ani se nenarodil v Židovské rodině,  ale obrátil se na židovskou
viru.  Jeho obrácení je  úplné.  Je to Člověk,  který se  rozhodl stát se Židem.  Vi'me, Že v oné  době  bylo velmi obtížné  "stát se"
Židem.  Takový člověk byl  povinen nejen  rozhlašovat Židovskou víru,  vyznávat ji,  ale  musel se  také  podrobit obřadu,  který se
velmi podobal našemu k-nu. Pro muže to znamenalo povinně se podrobit obřízce. A když byly tyto požadavky naplněny, dotyčný
byl  přičleněn  k  Židovskému  národu.  Ovšem  nejen  jako  osoba,  která  pouze  sdílí  Židovskou  vi'ru.  Existoval  ještě  jiný  termín
označující  lidi,  kteří si® sdíleli  Židovskou víru,  nechtěli však jít až k obřízce. A tyto  lidi  bible nazývá "bojící se  Boha",  řecky -

€Šž:#Leu„%zro#:;,j.ísyanuat::Tat,etxutupíác;eígjp,,řdeas,ndýa[§ÍC:::Cgojv#t,eí:eLýě[aáTyjggFt:Z%:gí:zann:{ást#gdsueaL{e:tnní;k#omč:
geografického neznamená rozmanitost náboženskou. Všichni tito lidé patři' plně do Židovského náboženství,  Bud proto, Že se
v této víře  narodili  a přijali ji,  nebo  protože  přijali  Židovství  a nechali  se obřezat.

Text  nám  tedy  říká,  Že  prvni'  poselství  zaznělo  Židům,  těm,  kteří  jsou  plně  integrováni  v  Židov.ském  náboženství.  Tuto
skupinu nazývám ortodoxní Židé,  Podi'vejme se, jak se k ním Petr obrací ve svém kázání  (2,14): "Mzfzv[.j4cdší!' cz vs'z.cňn!.,  *cáo
l]ydlíte v Je"zalémě, toto vám chci oznánrit, i]osl.ouchejte mé poz;orně: " ZnoNu.ie Z:de vy.ťtidiierii -".;vy, kieří bydlíte
v JČ7rz{zczZ€'me-".  Později  říká  (2,22)  "Á4!tz'z. JzrczÉ7bvíz'.. ".  Do tohoto  pojmu  patří všichni  ti,  kteří jsou  Židovského vyznání,  Petr

áůokš,3i,Fmv:ds:Íěm,ektíc:n#readcjo;:és|??j%,d2ng!:s:Bt:áfrřá.k'ř'eťŤšaencyhžeaígt.ož#ádí:dní,Ta#,ppádtrdťgrá#kctheř;onhaas|ůu,ů:a:
proselyty,  kteří jsou obřezáni.

3ž.bíž;ž",:;?;;3,:seí-;f;d;z:;;3?;;%:#::v;i,;;:;;,;e:;,eYA!np,ge#c,hv;e::šz-:o:šegs:e;Zdao%i:,írí:::amkz-:dv;,í:'É,,ě?,:p:;#d%::;-:š:Í:3í:,Í,:;Z;
v původní církvi existují dvě  kategorie lidi'. Jedni jsou nazýváni Reky -helénisv, a d.ruzí se  nazývají židé -hebrejové. Je velmi
důležité, abychom porozuměli těmto dvěma skupinám, Ti první, helénisté, to nejsou Rekové, tojsou židé, kteří sdíleji' izraelskou
víru, kteří však byli ovlivněni řeckým myšlením. Tito lidé se např, rozhodli, Že budvou pouŽívat řecká jména. Je zde určiů důkaz:

jména těch, kteří jsou uváděni v seznamu sedmi diakonů jsou řecká, Síc/cř7tos -Stěpán, ten který má věnec vítězství; Fz./[Pos,
ten který miluje koně, atd.  Nejlepším příkladem Žida -helénisty je velmi známý alexandrijský učenec Filon. Je to původem Žid,
který  má  izraelskou  vi'ru  a je  ta.ké  autorem  naučného  literárního  díla.  Zná  řečtinu  a pouŽívá ji,  v  pozadí jeho  spisů je  řecká
filozofie.  Je  přesvědčen,  Že  i  Rekové  mohou  něči'm  přispět.  Ti{o  lidé  jsou  otevřeni  současné  společnosti,  ale  přitom  jsou

:#r°áxvníTín:jdk!eEťavnŤk°évánůíd::ty'kteřídě!ajíústupkywévíře.Nenítedydivu,Žesespormezitěmitodvěmaskupinami
Mezi  Židy,  kteří  se  naroďlí  Židovským  rodičům, je  skupina těch,  kteří  se  nechtěji'  kompromitovat s  těmi,  kdo  přicházejí z

Řecka.  Domni.vají se, Že je důleži(é, aby si zachovali onen mrivý jazyk, totiž hebrejš{inu.  (Hebrejština byla mrtvým jazykem uŽ
v době  babylonského zajetí.)  Tito lidé  se považovali  za ochránce  autentické  izraelské  víry.  Proto  vznikly spory,  když se  do
křesŤanského společenství přidali také Židé  nazývaní helénisté.  Jak se  tam  dostali,  to kniha Skutků  neři'ká přesně.  My  pouze
na základě Sk 6 víme, Že v církvi byly tyto dvě skupiny lidí. Aby se vyřešil problém,  který vznikl mezi těmito dvěma skupinami,
církewybrala sedm lidí, kteři' se budou "věnovat vdovám". Jakjsem už ukázal, jedná se o helénisty. Všichni mají řecká jména,
tzn.  Že jejich  rodiče  byli  natolik otevření  kultuře,  která je obklopovala,  Že dali  svým  dětem  helénská jména.

Všimněme  si,  Že  i  tito  lidé  byli  všichni  naplněni'  Duchem  svatým.  (To  ři'ká  Lukáš  zvláště  o prvním  z nich  -o  štěpánovi,  o

;FnTizs;gjipsi:Žhbouvs;ÍÍsvt:,g,ka7á;r3toiaapityo:ů!mopt:g#i,,ii:;aců;ezzpdůesonbeemLusv:#:;3#ohdoěT"poo;Jgjp#,,ríasktgomi:ekt?rsépt:'#:jYš:,

:,gpo!ik?á,|ipk;!e:i„=,:;#auy:s;;;z:hž::::#,::!v;go;;:|;f|h:o#dů;:!,aůčt;;a:mo:d::`!!9e##á#:ok:Oo,#ge:Utn:u;,h;V;e::z:;0:,ce,::v;c:d„é,

kromč  czposVÍo/z3 sc  rozprcňJz. po JÍ4ds'kz4 cz Scřmczr-skzt ".  Chci  zmínit příklad  Filipa. Ve  Sk 8,5 se hc)voří o něm, jak odchází
do  Samaři'.  Evangelium  překračuje  hranice  Jeruzaléma  ne  kvůli  apoštolům,  ti  zůstávaji  v  Jeruzalémě  dokonce  i  během

pronásledování,  ale  kvůli  těm,  kteří je  opouštějí,  kvůli  dalším  učedni'kům.  Mohli  to  být  Židé,  ale  také  i  hélenisté,  Ten,  kdo je
jmenovitě   citován  a  kdo  káže  v  Samaří,  je  Filip  -  helénista,   Díky  tomu,  Že  helénisté   byli  v  křesŤanské  církvi,  nezůstalo
evangelium  omezeno  pouze  na Židy,  ale  mohlo překročit onu  první  hranici,  která byla mezi  Židy  a Samařany.

Je zajímavé sledovat charakteristiku  Samařanů  a eunucha,  Je známo,  Že  Samařané jsou smíšeným  národem.  Na konci
2.  knihy Královské se vysvětluje, jak Samařsko padlo do rukou asyřanů v roce 722 př.  Kr.  a jak asyřané  přivedli  na toto místo
další  národy,  které  podrobili,  Tito  ljdé  se  cítili  ohrožováni divokými  zvi'řaty  a  požádali  asyrskou vládu,  aby  přivedla zpět část

původního  obyvatelstva,  zvláště  ty,  kteří  měli  v  kompetenci  ucti'vaní  boha  této  země,  aby  přistěhovalci  byli  ochráněni  před
těmito divokými zvi'řaty. Asyrská vláda přesídlila některé lévity a tito lévité se  pokoušeli vyučovat izraelské víře, ale  plně se jim
to nedařilo.  Jak roky ubíhaly,  tvořilo se samařské společenství.  Toto společenství je  známo podle  určivch rysů,  a především
tím, Že jejich svatým  místem  byla hora Garizim, o čemž svědčí také rozhovor Pána Ježi'še se samařskou  Ženou  (Jan  4),

Druhé   svědectvi'   nalézáme   v  samaritánském   Pentateuchu.   Je   to  vlastně  jedná  ukázka  textu,   který   byl   přenesen

prostřednictvím samaritánů přes dlouhá staletí až do dnešní doby.  Dnes existuje ještě několik fragmentů z tohoto samařského
společenství.  Moji  přátelé  byli  v  Palestině  a strávili  sobotu  s těmito samaritány  na hoře  Garizim.  Mezi jejich  zvláš[nosti  patří

to, Že praktikuji' obři'zku a Že se pokoušejí bý{ věrní vě{šině naučení Pentateuchu. V určitém slova smyslu jsou blízko Židovství.
Jjstě  známe  onen  sociální  fenomén,  který  říká,  Že  když  se  určité  skupiny  velmi  podobaji',  pak  jsou  navzájem  největšími
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nepřáteli,  Pozorujeme  to  na stránkách  evangelií.  Samaritánka nechápe  to,  Že  Ježíš jako  Žid jí  oslovuje.  Zidé,  kteři'  cestovali
z Judska do Galileje, nechodili přes Samařsko. V podstatě sestoupili do Údoli Jordánu a radějí obcházeli Samařsko, než aby

přes něj museli jít. V Lukášově evangeliu se setkáváme se zvláštním zájmem o samařany. Tento zájem je především tlumočen
po fázi galilejské, a sice ve fázi, ve které se hovoří o cestě do Jeruzaléma. Zcela na začátku Ježíšovy cx)sty do Jeruzaléma,
když  učedni'ci  s Ježíšem  procházejí Samařskem,  Žádají učedníci o přenocování  a pohostinstvi'.  Když jsou  odmítnuti, Jakub a
Jan  Žádaji'  Ježíše  Krista,  aby  nechal  sestoupit oheň  z  nebe,  aby zničil  samařskou  vesnici.  Je to velmi  výstižný  příklad  toho,

jak  se  může  projevit  rasismus.  Odmítnutí  pohostinství  -  a  na  druhé  straně  je  odvetou  pomsta.  Ježíš  nepřemýšli'  stejným
způsobem  a na takovou věc nepřistupuje. Ježíš nepřišel, aby zahubil Samařany, ale aby jim něco dal.  V Luk 10, když k Ježíši

přichází  učitel  lzraele  a  ptá se,  které  přikázání je  největší,  Ježíš vypráví,  kdo je  vlastně  bližním,  vyprávi' slavné  podobenstvi'
o milosrdném Samařanovi. Ježi'š usiluje o to, aby jeho posluchači pochopili, že i Samařany je možné přjjmout.  0 něco později
se  Ježíš  setkává  s  deseti  malomocnými,  kteří  jej  Žádají,  aby  je  uzdravil.  Ježíš  je  uzdravuje  a  posílá  ke  knězi,  který  měl
odsouhlasitjejich zdravi, Jeden z uzdravených si uvědomil, že je uzdraven, vrací se a děkuje Ježíši, a byl to samařan. A Ježiš?

;j:kaotůypiiasTuadři:n§%|i#h8:iřá:osštt:,Íozvaépmo:ii,Ts[eťt;rLoubíáioyíoa:;"j#žá':,pžf:,iiůťsa:amn#j:ent;rezbaaffp:i!íiT:;,.Ťraá,t:T:us,gčkntoosT:t:
přímou souvislost s učením o  Duchu svatém, jak je prezentována v knize  Skutky.

Nejprve se hovoří o Samařanech,  Potom o etiopským eunuchovi, Ve Sk 8,27 se říká, Že tento muž přicházi' do Jeruzaléma,
aby  se  modlil.  Francouzský  text říká doslova "jako poutnik".  Originál  uvádí,  Že  cíl jeho ces{y neni'  polítický či  administrativní,
ale náboženský,  Přicházel do Jeruzaléma, aby uctíval Boha, a tuto cestu si cenil natolik, Že byl ochoten investovat peníze na
koupi  svitku,  Je  také  důležité  si  uvědomit,  Že  když  Filip  zvěstuje  eunuchovi  pravdu,  pokládá  překvapující  otázku  (8,38):
"„.Dt;oj:czn ř€kJ..  Zď€/.€ voc7cz.  Co  Z7rcz'#z',  czč}yc.ft  ZTJ pok#G'n 7" Filip odpovídá, že není nic, co by mohlo bránit, Tato otázka

je  bezesporu  inspirována  prožitkem  v  Jeruzalémě.  Tento člověk přišel  do  Jeruzaléma,  aby oslavoval  a uctíval  Živého  Boha.
Pravděpodobně se i  on chtěl stát proselytou. Zřejmě  zde však bylo něco, co mu v tomto skutku zabránilo,  Možná mu  rabíni
v Jeruzalémě řekli, Že tci neni  možné.  Pravděpodobně mu poukázali  na známý text v Deut 23.  (Text řikát Že  kdo je nějakým
způsobem  tělesně  poškozen  či je dokonce eunuchem,  nemůže  bý[ Členem  Božího lidu.)  Dostal  tedy  negativni odpověd  ("my

:ěř"nmeomui.ŽepToe,opř#k?#"!ao,nžnkíí:kgčájebrváen,s,Vkulíekřů;ť:gs#,apno,i;,!stEvjTú!ůíeněvTáE:o,Ínpá.3řbtgňa;Ž:ř,iant„á!nkeř::-:aonuskméohc:
společenstvi'. Pravděpodobně je přijat na základě slova proroka (lz 66): "Áf' #Č'řÉ'kri' kJcs-}Čnec,  »/.sem sfrom sz4cÁý«", Eunuch,

#Íeaií:uy;,:a;ů;v:á;#,o!#ř#;*Ít;péKríj;::í;eta:;iea:i;;:Ž!#nh;iu:e::%!p:Íi!!t;tígn:Ío.ií!ooĚ:;;.Í;:n:z;d::id;ti;#i`ie:Íě;kí:ůk:i*:e:Ži;š:Z|b#í;naR#i
který bude  sám nakonec pronásledován.  Celý Pavlův příběh, jak jej podává Lukáš, ukazuje na to, jak se z pronásledova{ele
stává pronásledovaný.  Tento Pavel  bude pronásledovaný právě proto, Že chce zvěstovat evangelium  ostatním  národům. Je

poslán k těm,  kteří jsou vně  národa izraelského. Zde začíná druhá, další fáze  knihy Skutky apoštolů.  Evangelíum,  které  bylo

t:°:ars:i:e§V:ik:§::k:!:!:e;U;ij#:Ž!;;t);Í'8ki:ÍPŤiThi§aíio::;§ů:;rv;Ííii:§t{;Í':y§:!;e:|ij#§V}::::!í:::r;:Iiuí:;;:::;a:#:š?:iríí::v#s:t:ř:d:í§'jogkymc(,í:)kt::U°t;

celéin Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i ncwenek rostla, žj,la v bázrri Páně a vzrůstala počtem, protože
/.z.  Z)ítcÁ  svczfý posz./ovczZ."  Tc)to  malé  shrnutí  vlastně  ukončuje  druhou  etapu  v  knize  Skutky  apoštolů,  První  etapa  zači'ná
vylitímDuchasvatéhooletnicíchvJeruzalémě.Druhvázačínátí.m,Žejevybráno7helénskýchdiakonů.Skutečnýzačáteketapy

žia|agěasdtráuvháéĚtavpydj9eběiř:jr:::SŽ':d#::inaín%°e;.Ttr:},,it;PDáan:ášckeu',nÁ,Pe°ituakvá°šunji;aEj|8v-yshve:ii:;St,:'a{t§:ýtipoůž?db:štaiia#á:{.a#y:
ani  kdo jim  kázal  evangelium.  Pro jeho koncepci to není důležité.  Možná,  Že neměl Žádné  historické dokumenů, které by to
objasnily.  Jeho zájem je  směřován jinam.  Posledni' část knihy Skutky apoštolů je  možno  vyjádřít slovy -  "czz' do  pc7sZ€c7nz'cÁ
konči.n světď ,

Událostí  naznačuji'cí  průlom je  příběh o  Kornéliovi.  0 tom svědčí  závěrečný text (Sk 11,18):  "Po  fe'-c#ío  sÍovcc7[  Z7rczfřj.
už nic nenamítali, ale velebiti Boha:  »Ta]c i pohany pcivolal Bůh k pokání, aby dosáhli Žiyota!<<" F'oha:nské n*roďy
(řecky rcz €fne) -to jsou ty končiny světa vzato z geograíického hlediska. Z hlediska sociálni'ho se jedná o ty, kteří vůbec nejsou
židy,  Nejsou to ani ortodoxní Žídé hebraisté nebo židé helénisté,  ani Židé rozeni' Či  proselyté.  Dokonce to nej.sou  ani lidé, kteři'
žili v sousedství Židů  nebo měli se  Židy něco společného -např.  Samařané,  kteří  dokonce  byli  obřezáni,  nebo eunuch,  který
se  chtěl  stát Židem,  ale  nebylo mu  to  umožněno.  Jsou to lidé,  kteři'  nebyli  obřezáni  a neměli  o to  ani  zájem.

Příběh  o  Kornéliovi je  nejdelším  a nejobsáhlejším  příběhem v knize  Skutky -zauji'má 48 veršů  10.  kapitoly  a  19  veršů  11,
kapitoly.  Pro Lukáše je tento text základní, klíčový.  Když Lukáš pojednává o jeruzalémském koncilu  (Sk 15) , na kterém se také
ďskutuje,  zda je  nutné obřezat křesŤany,  kteři' nemají Židovský původ a jsou pohané, chce  upozc]rnit na to, jak si apoštol  Petr
sám  bere slovo a vysvětluje  na základě  Kornéliovy zkušenosti, Že  neni  nutné se obřezat a že  obráffini'  nastává bez obřízky.
Přiběh  o  Kornéliovi je  použit jako teologický  argument,  který  má dokázat,  Že  obři'zka  není  nutná  k tomu,  aby se člověk s[al
křesŤanem,  Naopak, příběh o Kornéliovi se stává při'kladem a důkazem toho, Že křesianem se Člověk stává na základě přijetí
DUÍ:hasNe\k€ho (15,8)'. "A sáin Bť;ih, jer[ž z,ná lidská srdce, se za ně postcwi.l:  Dal jim Ducha.svatého tak jako nám."
Duch  svatý je  pro Židy  i  pro  pohany.  Je  to  Duch  svatý,  kterého přijímáme  a který z  nás  dělá  křesŤany.  Nezávisle  na našem
etnickém  původu,  nezávisle  na našich náboženských  názorech,  které jsou v nás.

Když bylo nakonec toto rozhodnutí jeruzalémským koncilem přijato, kniha Skutky začíná líčit, jak Pavel  a ostatní misionáři
zvěstovali  evangelium  mezi  pohany ve všech oblastech,  Posledni  částí  knihy  Skutky  apoštolů je  evangelizace  nežidů.  Je to
vyjádřeno geografickým pojmem -do posledních končin světa. Tento výraz nachází svůj ekvivalent ve slovech "ti,  kteří nejsou

původem  Židé".
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Poté, co jsme pochopilí tuto skutečnost na základě předchozích textů, je předpoklad, Že pochopíme všechna obtížná místa
v evangeliu  Lukáše  a ve  Skutcích,  Možná tento Úvod  připadal  někomu  příliš rozvláčný a může  se zdát, Že se vlastně do této
chvíle  ani  moc o  Dučhu  svatém  nemluvilo.  Nyní  si  však  uvědomíme,  oč  Fx) takovém  Úvodu  búde  všechno jasnějši',  protože
každý text, kterým se budeme zabývat, budeme moci zasadit do kontex[u Lukášovy stavby.  Mnohem lépe pochopíme, co pro
nás  každý text znamená a jak jej  můžeme co nejlépe aplikovat do našeho Života.

Diskuze:
Podobá se Lukášova teologíe Pavlově? Osobně věřím, Že Lukáš -autor evangelia a Skutků apoštolů je tou osobou, o které

se  zmiňuje  Pavel  v  epištole  Koloským  "..Ze'kczř  #iz.Jý".  Z toho vyplývá,  že  Lukáš byl  po  boku  apoštola  Pavla  při jeho  misijní

práci.  Pavlovy myšlenky jsou  natolik silné, Že je těžké připustit, že by jimi nebyl  Lukáš ovlivněn.  Jsem však přesvědčen, Že je
rozdi'I  mezi  apoštolem  Pavlem  a  Lukášem,  a  sice  v jejich  původu,  Pavel  byl  rodilý  Žid,  byl  odbornikem  na  SZ  a  na  teologii
vyvoleného lidu, Měl vizi Krista, toho, který jej zastavil, aby ho povolal ke zvěstování evangelia nežidům. Lukáš na druhé s[raně
nebyl  původem  Žid.  Objevi[  však v Židovské  víře  něco,  co  mu  učarovalo.  A byl  také  přesvědčen,  Že jsou v  právu ti,  kteří  se

;i,,nn;trin:i:rí!it8a#,ine,V:Ln;g#,:,:Pe::vayp?ů#::jů`:k#ě;Ž:fmp|o:d:tí:š:it:,:jš:;l!:i?:%?:Ur::#i::e:t:U#ý::aá,š:í!#%iuá|!v'ni:ií,:;:v3sfi°:V:a::e:

;3:igíeun|':Farsz,álínhíomž%Š:3||,mL:Í:;:?ndsí:imná#syi:nn,ejg:.Z::iííTtenfi,:'odue::#ontíoíř:noéds,ŽígsEj::iv:':šdeěmd',%Ímspnraáš#ě:
Myslím,  Že  tento  rozdíl  mezi  Pavlem  a Lukášem  vysvětluje jejich orientaci.

Působil  Duch svatý na Ježíše  před jeho křtem stejně jako po něm?  Lukášovo evangelium neříká skoro nic o Ježíši  a jeho
činech před  křtem;  hovoří o dvanáctiletém Ježíši,  když  byl v chrámu,  a při této  příležitosti se  vůbec nehovoří  o duchu.  Lukáš

gůruáz:uř.Í{á,Žíšess::::;šáíavkěod:Tromvá,hížt%yT;obny;tkůá:;jrmcehč:š,é:,odonvesbkeés#t:ote3:Ěš,,Adá3;.ÍF:abvedsěkpéohdoogígs:eteohddeyh:ášůjáí;
v tom věku,  kdy se  chlapec nazýval  č7cz7.;tt[.cwc[  -chlapec zákonů  a předpisů.  Tato jeho etapa jakožto příslušníka Židovského
národa mu postačila k tomu, aby si  uvědomil, Že Bůh je jeho otec,  Nalézáme se stále ještě v Údobí Starého zákona, i když je
nám  řečeno,  Že  Ježíš  byl  narozen  z  Marie  působením  Ducha  svatého,  S[ále  jsme  v  přípravném  období.  Ježíš  se  stane
Mesiášem  skrze  pomazáni'  Duchem  svatým  při  svém  k-riu.  To  vysvětluje  text,  který  čte  v  nazaretské  synagoze  -  lz 61  (Luk
4,18.19). To všechno jde mimo zájem fundamentálni' teologie,  která se zabývá podstatou Krista.  Lukáše vůbec nezajímá, zda
Ježíš byl  Boži'm Synem před křtem  a jak se ji'm  stává později.  Pro Lukáše je to Syn  BoŽí stále. Ale jeho zvláštní poslání ještě
nezačalo.  V  Lukášově  evangeliu  nemůžeme  hledat odpověd  na podstatu  Kristovy  přirozenosti,  ale  spíše  na jeho  poslání  a
funkci'

Srovnání Janov a  Lukášov ie  Ducha svatého

je učení o Duchu svatém, které vyvěrá z evangelia Janova, bli'zko učení Lukášovu. Janovo evangelium říká,
Že  Ježíš  Kristus měl  Ducha "bez míry"  (Jan 3).  Dále v 7.  kapitole  pouŽívá Ježíš obraz pramene, ze  k{erého tryská voda. Tím
vysvětluje působení Ducha svatého. Na konci tohoto oddi'lu přidává evangelis{a Jan malý komentář. V něm říká, Že tento obraz
se vztahuje na Ducha,  který zde všakještě není. To je ještě silnější vyjádření než v Jan  16,7,  Svým způsobem se Jan v tomto
bodu  připojuje k tvrzení  Lukášovu, Že během  působení Ježíše Kristaje  Duch svatý pouze v Ježíši a jenom na něm.  Dále řiká,
Že  až po této etapě  (Ježi'še  Krista)  Duch svatý spcčine na církvi.  Mysli'm, Že ani tady nesmi'me z těchto výroků přecházet do
fundamenální  teologie;  pak  bychom  museli  skutečně  ři'ci,  Že  Duch  svatý  před  letnicemi  neexistoval,  coŽ  je  samozřejmě  v
rozporu se svědectvím  Pi'sma,  Duch svaů byl  při'tomen uŽ při  stvoření,  kdy se vznášel  nad vodami.  Je  třeba číst tyto texty v
rámci systematické  teologie.  To znamená,  Že  během  působení Ježíše  Krista jsme v přítomnos[i  nejvě{šího  Boži'ho  působení
a největši' BoŽí intervence v lidských dějinách.  Nikdy se Bůh nezajímal o lid`stvo tak intenzivně jako v osobě Ježíše Krista. Jako

:íuo:;;:ba#o,!ie:iii;étžáe3í:št#:#:ř:,,i;!;.:u,icií::sá:jjk;ř::tiív;:um;#p:at;ů:::ké;:oáb:oik:t!k;u,';:,tetž:,e:ui#e:dž#íSčoůiváaí;Jhbe?ží;,á:preč:i!e,
Kristu  bez  omezení,  "bez  míry"  (citát  Z  3,34).  Kdybychom  se  neodvolávali  právě  na  takového  Ježíše,  pak  bychom  nebylí
křesŤané.  Mohli bychom  být nějakými spiritualisty nebo možná charismatiky (ctitely Ducha), aniž bychom museli  být nezbytně
křesŤané.  Pro zdravou  bíblickou  teologii je  však takové  pojetí  neakceptovatelné.

Jaký je  rozdíl  mezi  působením  Ducha svatého ve  Starém  zákoně  a v  Novém?  Duch svav je  nejdři've ten  Duch,  kteú je

předevši'm v Ježíšj  Kristu, a teprve potom v osobě následovníka Ježíše  Kris{a. Tato teologie chce říct, Že příchod Ježíše Krista
na naši zemi  byl  největši'm  Boži'm činem,  který vyjadřoval  zájem a lásku nebe k člověku.  V tom činu byl O[ec i  Duch. To však
neřeši  existenci  Ducha  svatého  před  Kristem.  Na  základě  studia  Lukáše  o  Duchu  svatém  v  době  před  Kristem  se  dá  ve
stručnosti říci, Že Duch svaů se ve starozákonní době intervenoval do lidské společnosti především prostřednictvím zvláštních
osob,  zejména těch,  kteří  měli  prorocký  dar.  Naopak,  od  letnic všichni  věřící  lidé jsou  proroky.  lntervence  Ducha svatého je
stejná.  Jeho  vliv  zasahuje  a  působí  na  všechny,  Ti  pak  mají  stejnou  Úlohu,  být  tlumočníky  Božími.  Bibličtí  pisatelé  nikdy

nehovoři'  o  tom,  Že  by  Duch  sva{ý  působil  přes  svědomí.  To  je  náš  způsob  vyjadřování,  oni  však  ten[o  problém  neměli.
Poselstvi', které tlumočili,  není ve svém důsledku ve Starém  zákoně prezentováno jako důsledek působení  Ducha svatého v
každém člověku. Tuto možnost naznačuje jediný text ve 4.  Mojžíšově, a sice jen jako přání. Jedná se o přiběh, ve kterém určití
lidé  prorokovali  mimo  izraelské  společenství,  které  bylo  zasaženo  Duchem,  a  Mojži'š tam  vyslovuje  přání:  "Přál  bych  si,  aby
všichni   prorokovali."  Tak  tomu  ovšem   nebylo  -  teprve  až  zasli'bení  Joelovo  ři'ká,  Že   vlastně  všichni,  mladí  i  staří   budou

prorokovat  (Joel 2,28).  A způsobem, ji'mž to vyjádřil,  Joel  naznačuje,  Že {omu tak v izraelském  národě  nebylo.  Pouze někteří
jednotlivci zakoušeli působeni  Ducha svatého.  Joel očekával dobu, kdy Duch svav bude vylit na všechny,  Lukášovo poselstvi'
ři'ká,  Že  dnes je  doba,  ve  které  všichni  (počínaje  letnicemi) jsou  pod  přímým  působeni'm  Ducha svatého.
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Duch svatý v knize Skutky apoštolů:
1. kapltola

A nyni'  ke  knize  Skutky  apoštolů.  První  zmi'nka o  Duchu  svatém  v  Úvodu druhé  Lukášovy knihy zni'  (1,1):  "Prvn!' kr!!.Á{{,
Theoftle, jsem napsal o všem, co Ježíš č:ir[il a učil od scmého počátlaÁ až do  dne, kdy v Duchu sNatém přťká;zal
si?77n i?/i/oZ€ný;n c!posvfoz!3m, /.ok sz. mcz/.!'poc-{'nczí,  cz 4y/ pr-!/.czí k BOÁ!{. " První kniha končí v okamžiku, kdy Ježíš vystupuje
do  nebe.  A předtím  než byl  Ježíš vzat,  učil  učedníky,  muže,  které si vybral  a které  nazval  apoštoly,  Toto naučeni'  bylo dáno
skrze Ducha svatého. Ježi'š je podmět, který jedná, a Duch svatý je zde představen jako ten, jehož prostřednictvi'm Ježi'š jedná.
Je to dost podivné, ale ukazuje to na dvojí svazek mezi Kristem a Duchem svatým. V Lukášově evangeliu jsme četli, že Ježíš

přijímá Ducha svatého, je veden Duchem svaům nebo Že je oděn mocí shůry (Lukáš 3 a 4). Z tohoto textu se zdálo, Že Ježíš
působí a jedná prostřednictvím Ducha svatého. Lukáš se snaží ukázat na to, Že je rovnost mezi Ježíšem a Duchem. Je to text,
který můžeme ve fundamentální teologii použít jako důkaz, Že Ježíš je Bůh a Duch svav je také Bůh. Duch může jednat skrze
Ježíše a Ježíš skrze Ducha. Tento verš nás odkazuje na konec Luk 24. kapitoly. Těsně před {ím, než Ježíš vystupuje nahoru,
dává  instrukce  a  vyučuje  své  apoštoly.  To,  co  čteme  v  1.  kapitole  knihy  Skutků,  připomíná  to,  cx)  je  v  poslední  kapitole
evangelia  Lukáše.

Dalš[  zminka o  Duchu  svď+ém  (+,4.5).,  "Když  s  nimi  Zvl  u  stolu,  nařídil jim,  aby  neodcházeli  z  Jeruzatima:
»Čekejte,  až se  splní  Chcovo  z;astííbení,  o  němž jste  ode  mne  slyšeti.  Jan křtil vodou, vy však budete  pokřtěni
D#cÁem svczo;",  c!zV z4pJync fčcňío  7!ČkoJz.k ďnz'.<Í" Vzkříšení připomíná zaslíbení, které pronesl Jan Křtitel.  Svým způsoben
byl  Jan  Křtitel  mluvčím  Otce,  protože vyjadřuje  Otcovo  zaslíbení.

8%dcfc  pokřrčnz.  -vyjádření je  v  pasívu,  Dz4cft€m  svczqím  -  tento výraz neni'  v dativu,  ale je  uýozen  předložkou  Ígn

pnewmczíz.  Áczgz.o).  Lukáš jako jediný pisatel  evangelií  dělá tento  rozdíl.  Když  Marek uvádí tex[ o Janu  Křtiteli  (Mar  1,8),  po
gramatické stránce má stejné vazby pro křest vodou i pro křest Duchem. Podobně i Matouš, když uvádi' Janova slova, pouŽívá
paralelismus,  i  když trochu jiný,  Marek použi'vá dva dativy,  ale  Matc)uš  předložkovou vazbu. Z toho vyplývá, že  pro  Marka  a
Matouše existuje mezi  křtem vodou a Duchem  určitá rovnost,  U  Lukáše je naopak rozdíl. Tento rozdíl je zaji'mavý -chcxj totiž
naznačit, Že jedno nevylučuje druhé.  Kdyby byl paralelismus dokonalý, jak je tomu u Marka a Matouše, mohli bychom z toho
vyvodit, Že  křest  Duchem  svatým nahrazuje křest vodou.  Když se však zabýváme  Lukášem, který použi'vá rozdílné vazby -
nejdři'v dativ  a  bak  předložku  - je  zachován  určiý  protiklad  mezi  křtem  vodou  a křtem  Duchem;  při{om  však křest  Duchem
svatým  nevylučuje  křest vodou.  Je  zachována možnost  křtu vodou,  kteú stále  trvá,  Chápeme,  proč právě  Lukáš  dělá tuto
vazbu? Ani  Marek ani Matouš nenapsali druhý díl,  který by pojednával o tom, co se dálo v církvi později.  Lukáš přesně ví, že

k.;ÍÍ|rťojd%eu{ga{Íjí,á:ed:.:eg{oaknráguvda:ůípg:ágj:j.kíěr:jtoD:3hveyt:dŤ#est3kóv%beymv:escvhé#vpy::á,:j,::Feubnye#:oyííč;okkř.ůstnjv:gggů.jů:
Sk 1,5 je ještě  upřesněno, Že křest Duchem se uskutečni v několika dnech. Tyto dny nás odkazuji' na letnice.

K tomuto textu chci  přidat určitou vsuvku.  Dotkli jsme se  zhruba všech veršů, které hovoří o kftu Duchem svatým  nebo v
Duchu svatém  (Mar 1,8;  Mat 3,11 ;  Lukáš 3,16;  Skutky  1,5;  11,16).  Jiné  uŽ neexistují.  Můžeme  k nim také přidat text u Jana
3,5, kde Ježíš ři'ká Nikodémovi, Že je třeba se znovuzrodit z vody a z Ducha.  Na tomto mistě neni' slovo křest ani kfti.t. Je třeba
se tedy zamyslet nad původem výrazu křest Duchem či křest v Duchu. (V českých překladechje pravděpodobně uveden pouze
výraz křest Duchem, i když v originálu je také křest v Duchu.)  Můžete se setkat s lidmi "letničního ražení", kteři se vám budou

pokoušet namluvit, Že křest Duchem svatým nebo křest v Duchu nemá vůbec Žádný vztah ke fftu vodou, Že je na něm zcela
nezávislý.

Chci nyní poukázat na to, Že pouze jediný text hovoři' o křtu Duchem, u ostatni'ch se v souvislosti s otázkou vody a Ducha
vždycky jedná  o  Jana  Křtitele  a  Ježíše.  Tyto  texv  však  zároveň  vysvětlují,  kde  má  původ  výraz  ''křest  Duchem".  Kdyby
neinspiroval v té době  Pán  Bůh Jana Křtitele,  aby učinil  srovnání mezi svým  posláním a posláním Ježíše  Krista -  Mesjáše,  a
kdy?#Zeksř;ši:k:íítíeaž;šo::t°aina##%nt:ti?ffJeas|i9:át:.'%Vů%oS#duočteedcnhínťcTé##yíšýtrě#itkořesi;vDyusceh3gtknáeveáx+S:°vvea'dvourůzných

oblastech,  Nejprve  v oblasti  vaření,  Když člověk chtěl  nějak konzervovat zeleninu,  ponořil ji do vařící vody.  Zde  se  pouŽíval
výraz "křtít".  Mezi  nejstarší výskyty slovesa  bczpfz.zez.7t  v tomto použiti'  patří  text z 2.  st.  př.  Kr.,  ve  kterém vysvětluje  kuchař,

jak upravovat cibulky  a jinou zeleninu.  Druhá oblast,  ve  které  se  použivalo slovo  Zxzpfz.zGz.n,  je  oblastí  barvířství.  Když chtěl
někdo obawit látky,  ponořil je  do  barevného roztoku.  Tomu se říkalo  pokřtít látku.

Tyto při'klady ukazují na to, Že slovo tipíz.zGz.n se uŽívalo vždy v souvislosti s kapalinou,  Proto bylo také možné přirovnat
vyjádření  Jana Křtitele  o  Duchu  svatém  ke  křtu,  který  dával  Ježi.š  Kristus,  protože vlastní  analogie řiká:  "někoho  do  něčeho

ponořiť'.  Kdybychom neměli toto srovnání, pak by ani neexistoval výraz, kteú vyjadřuje "křest Duchem", Spíše bychom hovořili
tak,  jak  to  vyjadřují  některé  jiné  texty,  mluvili  bychom  o  daru  Ducha  svatého,  Hovořili  bychom  o  Duchu,  který  na  někoho
sestupuje nebo kteú je někým příjímán.  Hovořili bychom také o někom, kdo je naplněn Duchem, ale nikdy bychom nehovořjli
o někom, kdo  e ponořen do určité kapaliny,  která představuje  Ducha svatého,  protože ve Starém zákoně se  nikde nehovoří
o ponořování o Ducha svatého.

SkHHJqi +,8.. "Ale  dostanete  síh Ducha svatého, kierý  na vás sestotipí,  a budete mi swědky v Jeruz.alémě  a v
cGJg'm  JztcísAz4   Sczmczřskz4   cz   czzY   ncz   scz'm   konec  zemč."   UŽ  jsme  měli  příležitost  se  zabývat  timto  Veršem   Při   Studiu
zeměpisného -geografického rozdělení  a strukturou knihy.  Nyní chci ještě  pukázat na vztah  mezi  Duchem svatým a silou.
Gramatická  konstrukce  v  řečtině  ukazuje,  Že  neni'  rovnítko  mezi  mocí  a  Duchem,  Duch  má  přijít  na  apoštoly,  a  moc  je
důsledkem  tohoto  příchodu,  Není  legitimní  pouŽívat  tento  text  pro  tvrzení,  že  Duch  je  moc.  Tento  "argument"  se  většinou

použi'vá ve skupinách, které nevěří v BoŽí trojici a nepovažují Ducha svatého za osobii. Oni na základě tohoto textu tvrdi., Že
Duch svav je pouhou silou a mocí. Výstižnější překlad tohoto verše zní takto:  "Kdyz-oč7cJrzYi'fg  DítcÁcz svczÍc'Áo,  Z74cdcíc mz'f

moc,  kí€rcž vcz'm cJot;o/z',  czůyLsfc Gy/z. mýmz. svG-czb''.  Duch svaů je tedy zdrojem moci, v něm je zahrnuta moc. Připomeňme
si, že  právě  skrze  tuto moc,  kterou zprostředkovával  Duch svatý Ježíši  Kristu,  začal  Ježíš svoji službu v Galileji.  Pro  Lukáše
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je moc, kterou dává Duch svatý, mc)cí, která pomáhá následovníkům Pána Ježi'še naplňovat jeho posláni.  Není to moc a síla,
skrze kterou by ten, kdo ji přijímá, došel chvály -ale je to moc, která má dát člověku schopnost, aby jeho misie a poslání byly
co  nejlepší.

gkuHJqi +,16.. "Bratři,  muselo se  splnit slovo  Písma, kde  Duch svatý i{ž ústy Davi_doý}ni mlyvi.l o .!i4ášpyj, .o
fom,  kťgrý  ncz JGzV!'sve př±.vÉ7ď/ sírcízvG..." To jsou  Petrova slova o tom, jak byl  nahrazen Jidáš.  Je to typické vyjádření bible,
které  tlumočí  myšlenku,  Že  Duch  svav  existoval  v době  Starého  zákona,  Lukáš  rovněž  sdi'IÍ  myšlenku,  Že  Písma  SZ  byla

přivedena  k  Životu  působením  Ducha  svatého,  Že  jejich  inspirace  je  činem  Ducha  svatého.  Podobné  texty  nacházíme  v
evangeliu a později i ve Skutcích. Ve všech těchto textech se Lukáš snaží vyjádřit, Že Duch svatý pomáhá člověku, aby se stal
nositelem  a tlumočnikem  Boži'ho poselství,  případně  mluvčím Boha.

Je  zajímavé  srovnat  Sk  1,16  a  Sk 2,30.  Znovu je  řeč o  Davidovi.  Říká se  zde,  že  David  byl  prorokem,  a  protože  byl

prorokem, poznal něco z toho, co Bůh hodlá dělat.  Duch svatý je tedy Bůh sám, Duch svatý předává a sděluje určitým lidem
poznání - vědění. Toto poznání z nich dělá proroky.  Tak se někteři z nich také stali pisateli  Starého zákona.

Absolvovali jsme čtyři místa Sk 1. kapitoly, kde se hovoři' o Duchu svatém. Na těchto čtyřech místech je resumé Lukášova
učení o Duchu svatém z celé knihy. Vezmeme-li tyto texv v chronologickém pořádku, pak lze říci toto: V době Starého zákona
zde byl  Duch svatý proto, aby inspiroval proroky; v době Ježíše  Krista je zde proto, aby vedl Ježíše  Krista (1,2); v dalši` etapě
dějin,  která začíná  letnicemi  (viz  Sk 2),  budou  Ježíšovi  učedníci  pokřtěni  Duchem,  budou  pověřeni  zvláštním  posláním  od
Ducha svatého, který jim  dá sílu a moc,  aby toto poslání mohli naplnit.

Pro Lukáše  Duch svatý není jenom nějaká síla nebo moc, Je vi'c než moc.  Nemáme ještě k dispozici takové Údaje, které
by nám  dovolili  plně ři'ct, že je  to osoba; přesto zde však určité náznaky pro toto tvrzení existují.  Na jednom  místě je řečeno,
Že  Duch svatý působil skrze  Krista,  nyní zase Ježíš působil skrze  Ducha svatého. Jde o vzájemnou reciprocitu,

2. kapitona
Nyníkedruhé,klíčovékapitoleSkutků.Nejdříveuvedudvěpznámky,VLuk24ivSk1jsouučednícizvániktomů,aby

očekávali naplnění  Boži'ch zaslíbení.  Během doby očekávání se modlí (Sk 1,14). Výrazy, které tento text používá, jsou velice
zajímavé.  Jedná  se  o  společnou  modlitbu  všech,  Jejich  modlitba je  vyjádřeni`m  jejich  jednov.  V textu  je  skryta  myšlenka

pravidelné modlitby -jedná se o  modlitbu, která sjednocuje jak muže tak Ženy.
Druhá poznámka je ke Sk 1,26. Aby církev získala náhradníka za Jidáše, přistupuje k losování. Osobně jsem přesvědčen,

Že  Lukáš chce ukázat,  na co je omezena církev, když ještě je bez  Ducha svatého, 0 losování se  hovoří ve Starém zákoně,
a to nejen v s.ouvislosti s pohany. Vzpomeňte si, jakým způsobem byl nakonec Jonáš označen jako zodpovědný za neštěstí,
které stihlo lod. V SZ existují i zmi'nky použití losu věmými Židy. Co se např. přihodilo izraelitům po první porážce u města Haj?
Jozue nechal metat los, aby zjistil, které pokolení je zodpovědné za tuto prohru. Nejprve bylo označeno pokoleni Juda, a losem
se nakonec došlo až k Achanovi jako vini'ku, Losování nacházíme také ve válce Pelištejců a Saula, Saul nechá metat los, který
má rozhodnout mezi jeho vojskem, nebo mezi ním ajeho synem. Los označil jeho a Jonatu. Nakonec dá metat los mezi sebou
samým a Jonatou. Označen je Jonata. Jonata přestoupil otcovo přikázání, které nařizovalo, aby nikdo ničeho neokusil. Jonata
okusil medu předtím, než bylo v boji dosaženo Úplného vítězstvj. V těchto textech není přesně popsáno, jakým způsobem se
losovalo.  Když čteme  knihy Samuelovy a knihy Královské,  zdá se, Že se losovalo způsobem,  kteú známe, totiž pouŽíváním
dvou kamenů Urimu a Tumimu. Ti'm se asi chce ukázat, Že když není bezprostřední spojeni' s Bohem, pouŽívají se prostředky
více méně "materialistické". Ve Starém zákoně totiž nevidi'me, že by kterýkoliv prorok použival Urim a Turim.  K tomu dochází
až poté, co Duch svatý sestupuje na prvotní společenství pros[řednictvím proroků, Proto není třeba, aby se církev uchylovala
v podobných situacích k losování, o jakém čteme na konci  1.  kapitoly Skutků.  Je zde poukázáno na rozdíl  mezi  postavením
"neproroka"  a proroka,

Sk2,AJ];. "Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhl.e se strhl hukot z nel)e, jako
když se Žene pruďký vichr, a naplnti celý dům, kde byli. A ukáz,aly se jim jakoby ohr[i;vé jaz.yky, roz;dětily se a na
kaž;dém z rich spočinul jeden; všichri byli naplněri Duchem syatým a z;ačali (ve vytržení) mluwti jinými jaz.yky,
jak jim Duch dával promlowat."

Po skončení období padesáti dnů, po určité lhůtě příchází vylití Ducha. Toto datování události je velmi důležité. Připomeňme
si  (Jan 20), Že v den Ježíšova vzkři'šení dechl Ježíš Kristus na učedníky a řekl jim:  "Přijměte Ducha svatéhc),  Komu odpustíte
hříchy,  tomu jsou  odpuštěny,  komu je  neodpusti'te,  tomu  odpuštěny nejsou"  (Jan 20,23.24).  Podle  těchto textů  by  se  mohlo

jevit, Že letnice Še podle Jana odehrály v den  Kristova vzkři'šeni'.  U  Lukáše je naopak důraz na to, Že se letnice odehrály o 50
dní  později.  Proč na tom  tak trvá?  Budeme o tom  přemýšlet při  studiu textu.

"By/z.  vsVz.cÁnz. /.Č7cJnomysznč spoJzt".  Francouzský text říká, Že  byli  společně shromážděni  (ekumenický -viz výše). To je

tedy indikace, která chce říci, Že byli shromážděni po nanebevstoupení celých padesát dnů a modlili se. Jednotlivci, kteří tvořili
tuto skupinu,  nejsou jmenováni  ani  rozděleni,  ale jako skupina tvoři' všichni jednotku,  společenství.

Druhý verš podtrhává jednak náhlost událos{i, dále nebeský původ, si'lu a moc této události. Je zde použit prvek,  který se
vyskytuje  i  v  jiných  biblických  textech  -  vítr.  Tento  projev  doprovází  teofanii,  tedy  BoŽí  projev.  "Nczpznz.J  vs'écftGn   criťm".
Shromážděni' učedníků  bylo v domě.  Podle řeckého zněni' se jednalo o jakýkoliv dům, nebyla to stavba speciálně připravená

pro tento  Účel.  V tomto domě  mohla bydlet kterákoliv jeruzalémská rodina.  Sloveso, které je zde použito, ři`ká,  Že seděli.  Je
to  zvláštní,  protože  tento  výraz  vůbec  neodpovídá  p,ostoji,  který  zaujímali  Židé  při  modlitbě.  V  biblickém  textu  nacházi'me  v

podstatě tři  polohy při modlitbě,.  1. poloha -ve stoje. Zidé se modlili ve stoje.1 dnes při návštěvě synagogy uvidíte, Že se modlí
ve  stoje.  1  u  Západní  zdi  se  Zidé  mcdlí  ve  stoje.  To je  nejběžnějši'  postoj.  2.  poloha  -  "prosternace",  Tak  se  dnes  modli'  i
muslimové, když se jejich čelo dotýká země a oni se položí na zem. Je to postoj, který vyjadřuje velkou pokoru. Jsou ještě jiné
texv,  které  hovoří  o  dalši'  -3.  poloze  -vkleče.  Několik takových  textu  nacházíme ve  Skutcích.  Pokud jde  o modlitbu  vsedě:
V bibli není vytvořen nějaký vztah mezi sezením a modlitbou. Samozřejmě tím bible nechce říct, Že se nemůžeme modlit vsedě.
Chce  se  tím  však  říci,  Že  když  někdo  sedí,  zaujímá jakýsi  neutrálni  postoj.  Pro  Lukáše  to  zřejmě  znamená,  Že  onen  náhlý
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příchod Ducha svatého nebyl vázán bezprostředně na modlitbu, Kdyby chtěl Lukáš vyjádřit, Že sestoupení Ducha svatého bylo
vázáno na modlitbu těch,  kteří tam  byli shromážděni, mohl docela obyčejně  napsat:  "V domě, kde se modlili". Ale on říká:  "V
domě,  kde seděli".

První výraz se týká toho, co slyšeli,  Je slyšet zvuk větru, kteú vniká do domu.  Ve 3,  verši se hovoři' o tom, co viděli.  Vidí
ohnivé jazyky tvořící na počátku tvoří velký plamen, který se při sestupu rozděluje a každý plami'nek ve formě jazyku spcčívá
na přítomné osobě.

Je užitečné si připomenout, Že doprovodný`m jevem při teofanii je kromě zvuku i oheň, Oba projevy, audiální i vizuální, jsou

již v  Lukášově  díle  zmíněny dříve, v zasli'beni',  které vyjádřil Jan  Křtitel  (Luk 3,16):  "Já  iJás  k#z'm  vocJoť{,  czzg  o7i,  beý /.e
ve.Ís'z' nez'/.cz',  vás  Ž744cJe  kříi'Í  v D!tcÁ!ť  cz  oňnz".  Slovo "pneuma",  které je  překladem  hebrejského "ruach", se  pouŽívá i  k
označení větru. Slovo "ruach" původně  znamená vanutí, dech a později vítr.  Pro nás to znamená jakékoliv hnuti' vzduchu -a
to je podle  našeho původního textu slyšet.  Dál je zmi'nka o ohni, kteú lze vidět. Velmi  pravděpodobně tímto vyjádřením chtěl
Lukáš říci:  "To je to, o čem  hovořil  Jan  K'riitel",  Duch  a oheň  pJkřti' shromážděné  učedníky.

Popis  těchto  projevů  se  podobá  skutečnostem,  které  jsou  popsány  v  knize  Exodus,  konkrétně  při  příležitosti  největší
teofanie  v  historii  lzraele,  při  Boži'm  zjevení  na vrcholu  hory  Sinaj,  když  Bůh  předával  svému  služebníku  Mojžíšovi  zákon.
Historici  provedli velmi zajímavé studie, které prokázaly, Že uŽ v té době svátek letnic měnil svůj význam. Ve Starém zákoně
byly letnic€ nazvány svátky týdnů a pŮvodně se jednalo výhradně o zemědělský svátek, Byl to svátek, který se vázal na konec
žně  obilovin.   Při  této  příležitosti  se  Pánu  Bohu  obětovaly  nové  chleby.  Ale  v  době  Ježíše  Krista  bylo  přidáno  k  tomuto
zemědělskému významu svátku ještě něco navíc. Na základě tradice, kterou můžeme poznávat ve spisech intertestamentální
doby,  byly letnice uznány za výročni' den,  kdy se vzpomi'nalo  na den vydání zákona na hoře Sinaj.  Víme, že vydání zákona
na Sinaji je vlastně uzavřenim smlouvy mezi Bohem ajeho lidem. Není tedy nesprávné mít představu, Že když Lukáš psal tento
text, narážel na tuto myšlenku.  Bůh se zjevuje v teofanii, jak tomu bylo na Sinai, aby tímto projevem vzbudil nový lid, se kterým
udělá zvláštni smlouvu.  Tato smlouva se nebude vyznačovat tím, Že je napsána na kamenných deskách, ale především tím,
Že  Duch svatý sestupuje  a ujímá se každého člověka, který je tam shromážděn,  Text ve Skutcích je opravdu pozoruhodně
bohatý.

Sk 2,4: " Vs'z.cftnz. byJz. nczpJne-n!. DítcÁem svczfým..." Všimněme si slovapczníes -všichni.  Nikde v knize Skutků není verš,

#cEi'::yykík:ře:§Sitan:éů:iijíďmva:::Upbě°u::nh8auks%astŤ;hnipi#u%kíáa;;:U|r,ri'ii};###'i!ě:#::Psiuing::D:uz#::m::Ííiyav:#:ii:;#k:áíeBe:z::D;:§#:é#:
zatímco ostatnímu  lidu  by Duch svatý chytÉl, To je pro naši  dobu velmi důležité, protože  musíme  čelit tendencím,  které se
ubírají tímto směrem.

i?g:::i:n%jnáěJ;ši#te;:řaej:Ťrtří,utkra!::v:ekí%efotk:i:ce#á::a:::FĚ:#ie'áíí;g:::ii:a:|iy[,:aTk:t:gE;kůj:ead;?.#:c:hunl?á,!:e:b:Feni#ůj!h;:7;
svatým.  Je  velmi těžké  určit,  nakolik jsou  dnes v naší  zkušenosti  důležité  projevy teofanie, oheň  a vítr.

V dalším textu uvidíme, Že jsou i jiné projevy, svým způsobem srovnatelné, ale tyto projevy už nejsou takovým fenoménem.
Možná tedy Lukáš nepovažoval proj.evy ohně a větru za naprosto nezbytné. Jejich primární význam podle všeho spočívá v tom ,
Že  měly dát  prvnímu  letničnimu  projevu  mimořádnou  důležitost.  Pro  Lukáše  letnice jsou  začátkem,  velkou  události',  kdy se

::g::ujeffBe3Í;:á##,;j#árcéh:R:j#uems:j:;,tí,azndaffi:j:3,eaog%ádn;jíůEšaek::gt,:eDžj:hKerj:t:;ájvgjojeádt#édžájoů;:,Ž{ttá:ÍpToá3;í:vjí;Ítnn;

j;:!s:r:i,#:i3s:ubr#iš;e;is%'::i:m:c3-E::T#sfs:;š:,:e:t,#aTviití#n%ei:m:id:::,yž#sr;,z:ueí:sieo::a:b:yp,e,|#:?hňaod:ů,#!,hoJ;řveydg,:Íá[l

Nyní bych rád vysvětlil výraz '!nczpznčnz. DztcÁ€jn". Tento výraz nacházíme 7-8krát v knize skutků. Nacházíme jej u různých
osob,  dokonce  někdy  opakovaně.  Způsob  vyjádření  v  tomto  verši  prozrazuje,  že  Duch  svaů  není  pojímán  jako  předmět,
Můžeme být naplněni Duchem svatým jeden den, několik dní, nebo o nějaký čas později můžeme být znovu naplněni Duchem.
Tento obraz bychom neměli při'liš zjednodušovat. Použijeme-li obraz Jana, který přirovnává Ducha k vodě a říká, Že Duch svatý

je  jako  pramen,  který  vycházi.  z člověka,  možná  nás  napadne  myšlenka,  Že  když  pramen  ustane,  potřebujeme  být  znovu
naplněni.  Jako kdyby člověk byl  nějakou nádobou,  která je naplněna,  a když se vyprázdní, je ji třeba Znovu naplnit.  Takové
uvažováni'  by  bylo  příliš  zjednodušujíci'.  Lukášova  antropologie  i  biblícká  antropologie  obecně,  i  když  použi'vá  někdy  výraz
nádoba  pro  označení  člověka,  je  si  vždy  vědoma  svobody  č[ověka  i  jeho  zodpovědnos{i,  Myslím,  Že  pro  nás  je  daleko
užitečnější, abychom chápali toto vyjádření jako něco, co vyjadřuje spíše okolnosti vztahů. Měli bychom nechat Duchu svatému
dostatek prostoru v naší bytosti. Tato zkušenost se samozřejmě musí neustále obnovovat. Protože náš život jakoby vždy znovu
zači'ná, musíme znovu  utvrzovat či dokonce obnovovat naše spojeni' s Bohem.  Bůh obnovuje každého dne svůj vztah k nám
tím, Že nám dává Ducha svatého. Bylo by určitě chybné pcjvažovat Ducha svatého za nějakou hmotu ve smyslu kvantitativni'm,

jako  něco,  co bychom  mohli  přijmout jednou  provždy.  Takové chápání by bylo  příliš materialistické.  Uvidi'me,  že v některých
textech  Lukáš představuje  Ducha svatého jako osobu.  Když jsou vztahy mezi dvěma osobami vynikající, můžeme říct: jeden

je naplněn druhým. To však nijak nebrání tomu, aby zítra tento vztah býl ještě více prohlouben. Protože jde o vztah života, jsem
přesvědčen,  Že  bychom  měli  naše  chápání  výrazu  "naplněni  Duchem"  orientovat  právě  tímto  smérem,  V  oblasti  našeho
duchovního Života je toto pojetí daleko dynamičtější. Sk 2,4b: ".. . cz zczČcz/]. Ívg t?fúvenz') mbw.f/.z.ný7nz./.czzyb, /.czk/.!.m DzťcÁ
dcz'vczJ pro77z/ozfvczf."  Důsledek přítomnosti  Ducha svatého má verbální  podobu.  Tito  lidé začali  mluvit jinými jazyky,  než byl.

jejich vlastní.  Duch svatý pouŽívá prostředek lingvistický, kteú je různočetný a kteú se liší od běžného způsobu dorozumívání
pro tamní lidi  (LaJcz.n  Ácrercz].s g/osczás). V závěru verše se hovoří znovu o Duchu, aby se opět potvrdilo, Že to, co se děje,
je dílem Ducha svatého. Duch dává a Duch způsobuje, Že se to tak děje. V návaznosti na dalši' verše zjisti'me, Že projev Ducha
svatého není výhradně  projevem verbálním.
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Sk 2,6.. "A když se  ozyal ten z:vuk, sešl,o se jich mnoho  a užasti,  protože kqž4ý  Z Picq j?  5lys€|.m.lyfit _y?u
vJCLst#z' řč7c-!'."  Tento projev  se odehrává na Úrovni  každého shromážděného člověka.  Způsobuje, Že  když lidé slyší  někoho
vyprávět, rozpoznávaji', Že dotyční mluví jejich vlastním jazykem. Slyši řeč ve svém rodném jazyce (Sk 2,8). To je jazyk, kterým
se  učili  mluvit  a který  slyšeli jako  děti.

Ska,].. "Byli oriroň.enťa dtvih se:  "CoŽ nejsou všichri, kteří tu mlwí, z GcúilejeT JÍF*y Juds+.tfTkv 9íJMFť) Se.
mluvilo aramejsky.  Navíc aramejština se v Galileji vyslovovala poněkud jinak než v Judsku.  Proto bylo možné označit mluvící
za Galilejce. Shromáždění lidé konstatovali, Že oni Galilejci nemluví svým vlastním jazykem.  UŽ jsme se zabývali seznamem
národů  a provincii'  (2,9-11 ), je  však velmi  zajímavé zastavit se  u  posledního výrazu v  11.  verši:  "Vs'z.c% /.€  s/ys-!'mg  mJwvi'f
v #cu-!.cft /.czzycz'cft  o t;eJ!®cft skzťfc!'cft BozVícft./' Obsah toho, co se říká, je dostatečně srozumitelný pro ty,  kteři jej slyší,
aby rozpoznali, Že je řeč o Bohu a Že Bůh je podle tohoto poselstvi veliký. Toto vyjádření naznačuje, Že tato řeč je smysluplná,
má obsah a poselství.  Svědčí o velikosti Boži. Z textu je zřejmé, Že někteři' ze zástupu rozpoznávají v tomto projevu, Že jde
o BoŽÍ věc.

12.  verš říká, Že je  tam skupina lidi',  kteří zůstávají  neutrální, spíše vyjadřují překvapení, očekávání,  Podle  13.  verše je v
tom davu i třetí skupina, která se posmívá. Tato skupina označuje tento projev za opilost. Každopádně se tento projev hodnotí

jako  něco  překvapuji.cího  a  sám  v  sobě  nezaručuje  jediné  vysvětlení.  Verš  v  podstatě  říká,  Že  posluchači  mají  svobodu
imerpretovat fenomén, jehož jsou svědky,  podle svého uváženi.

Samozřejmě musi' být také přinesena zpráva, jaké je oficiální vysvětleni tohoto projevu. Toto oficiální vysvětlení dává Petr

(Q,14).. "Tu vystoupil  Petr  spolu  s jedenácti,  pozvedl  hlcusu  a  oslovťl je:_ »MwžÍ. j_uqští. : všichyi:. k!P  Pyd!ífe  y
Jen4zczJémč, foío vám cňcz' ozncímz.í, posjo#cÁG/.íe me' pozorwY...«" Tváří v tvář této větě si můžeme položit několik otázek.
Proč  se  zde  hovoří  o  jedenácti?  Toto  vyjádření  pouŽívají  někteří jako  argument,  Že  vylití  Ducha  se  vztahovalo  pouze  na
apoštoly, To však určitě neuspokojí ty, kteří jsou přesvědčeni, Že Duch svaů sestoupil  na 120 lidí, Je docela přirozené, Že se

pozornost lidi. v takové situaci obrátila na zodpovědné činitele.
Další  podivuhodná  věc je,  Že  není  uveden  jazyk,  ve  kterém  Petr  mluvil.  Není  jasné,  zda  mluvil  jazyky,  Lukáš  jakoby

přeskočil tuto problematiku.  Spiše máme dojem, Že  Petr mluvil jazykem, kterým mluvil obyčejně. Je zvláštní, Že shromážděné
společenství nemá Žádné problémy, aby Petrovi rozumělo. V knize Skutky apoštolů cx] E. Whiteové nacházi'me velmi zajímavý

ňár2á:k,:3:jřeyr#hons:Ívpyí:3řeujga:ánpařezsánk;:d,ěú#::e;hmoamj;:{E:ýjm&#;ombeer:.nů3:ÍT;,:eEeomnogžonv:í2:mpee,tra#vÍ:Oa:3kéejqsarý
a Že shromáždění lidé byli schopni  rozumět aramejštině.

Toto vysvětleni' však vyvolává otázku, Víme, Že pro Lukáše jazyk, kterým mluvili lidé naplnění  Duchem  svatým,  byl jazyk,
kterým se hovořilo v té době různým způsobem. Zdá se však, Že od 14, verše není smyslem vyjadřovat se, Zdá se, Že i když

prvnim  cílem  tohoto  projevu  bylo  vyjadřovat  se  v  cizích  jazycích,  první  cíl  daru  jazyků  nespoči'val  v  tom,  aby  se  mluvilo
srozumitelně, protože Petr nakonec mluvil v aramejštině a shromáždění lidé mu rozuměli,  Ptáme se, k čemu sloužilo mluveni'
v cizím jazyku.

Podle  Sk 2,5-13 sloužil tento projev především k tomu, aby získal pozornost lidí  a shromáždil je.  Když se na to podíváme
tímto způsobem,  nalezneme různé  interpretace tohoto projevu.

Někteří  např.  říkají,  že jazyk,  kterým  se  mluvilo,  byl jazyk extatický,  kterým nemluvi'  nikdo z lidí,  Podle  mého  názoru  tuto
hypotézu není možné  obhájit,  protože text jasně říká:  "Shromážděni lidé poznali v mluveném jazyce svůj  mateřský jazyk",

Jini si myslí, Že to byla směs různých existujících jazyků, kteůmi se měla získat pozornost různých skupin lidí. Osobně se

přikláním  k této hypotéze, která mi také pomáhá velmi jednoduše  vysvětlit reakci oněch  posměvačů.
Zdá  se,  Že  tento  projev  nacházíme  u  něk{eých  proroků  Starého  zákona.  Co  se  přihodilo,  když  byl  Saul  pomazán

Samuelem?  Snažil se  najít oslice,  které mu utekly,  a tehdy se setkává s prorokem, začíná prorokovat a od té chvi'le se ři'ká

!Í:Sr'8#%roén!ek#Í|itáéštTÍígh::8iíí;n+#;i"5vi8ůtknísm:U!Ťjee#e#i'zpprů°:8ge?j..ždtá°get:Ž#ár::%:Íjesůáásvived#ng%j,iy.°Éyži;
to  zvuky,  které  se  nedaly  nazvat  běžným  jazykem,  nebyly  při.liš  vázány  na gramatiku,  strukturu,  sloh  apod,  Přesto  si  však

_n,ežTyIS!,Ínme,jáee:!,t#od::h:::,Toohh:t:y;ío:t:';uvšbe,:::;,,a;nsěecdhě#n'át3i;:ct:,Í:íiiit:,j,enj:Sj:i-dpoosdj::gi|,:žgsj,;gíev##Vv::,.šg!i:
Tretí,  poslední  hypotéza říká,  Že jazyky,  kterými  mluvili  lidé  o  letnicích,  byly jazyky  lidi',  kteři' se shromáždili  u  příležitosti

svátku letnic. Toto je nejobecněji přijímaná hypotéza, která má ovšem v sobě dva malé problémy. Jakým jazykem se vyjadřoval
Petr, Že mu všichni rozuměli? Jestliže bylo možné mluvitjedním jazykem, kterému rozuměli všichni shromáždění, proč předtím
různé jazyky? Je  třeba si také  uvědomit, že tehdy stačily dva jazyky,  abyste se domluvili se všemi,  kteři' byli shromáždění v
Jeruzalémě, Jednalo se o aramejštinu, kterou se mluvilo v té oblasti,  a řečtinu -bínc', kterou se mluvilo v celé středozemní
oblasti'

Přestože rozseknout tento problém definitivně je obti'Žné, je jisté, Že první hypotéza je důvěryhodná nejméně. Je nemožné

připustit,  Že tímto fenoménem  byly extatické jazyky.  Mluveni' jazyky je problém,  který zaměstnává mnohé,  Je to věc,  o které
bible mnoho nemluvi'.  Kromě těch textů, které jsme četli, existují ještě dva texty ve Sk 10,4446 a 19, kapitole, a nakonec ještě

::akš|asvt=io#í:o!3'Lsi:v#jrisyw;mn`:nf3:t!e4!hí:::eJTte:,mžek!šsihat:ů:áar,:ežx:ů,e%at:Cj%hmient:hhgrt3kp::#rěut:átnna;TOT,u;i;íaj:t
nelze přehlížet, přesto nepatří na první místo.  Bylo by nebezpečné, kdybychom jej tam vkládali.  K problému "mluvení jazyky"
se ještě  vrátíme  při  studiu zmíněných  dvou  míst knihy  Skutků  (o  1  Kor  14 bude  řeč také  -pozn,  ed.)

Všimněme si kázání apoštola Petra, zvláště těch míst, která se týkaji' Ducha svatého. Nejdříve citace Joelova proroctví (Sk
2,17-21).  Bůh je  činitel,  vylévá svého  Ducha na každé  tělo.  Důsledek toho je, Že  lidé  prorokují.  Lidé  pak mají  také  spojeni  s
Bohem prostřednictvím vidění a snů. Získávají schopnost komunikovat s ostatními jakožto proroci, Všimněme si, Že v této citaci

přidává Lukáš  některé  drobnosti.
Sk2,+l`. "A  stane  se v  posledních  dnech,  prav{  Bůh,  sešlu svého  Diicha  na všechny  lidi,  synové  vaši  a vaše

dcery budou mliivit v prorockěm vytržení, vaši mládenci biidou mít vidění a vašl starci budou mít sny." VÝrai"V
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posledních dnech" nahrazuje za Joelovo "potom", Lukáš vyzdvihuje eschatologický aspekt. Starý zákon byl prvni etapou dějin,
čas Ježíše Krista je střed dějin a čas, který začíná vylitím Ducha svatého o letnicích, je tímto posledním časem , který nazýváme
cscÁczfon. V této eschatologické době a perspek[ivě má být BoŽÍ lid prorokem. V této perspektivě Petr interpre{uje Joelův text.

Sk 2,33.. "Byl vyvýšen prcwicí BoŽí a přijal Ducha svatého, kierého  Qtec sliíbil;  nyn;í jej seslal na nás, jak to
vz.dz'Íe cz sbšz'fe." Petr zde hovoří o Ježíši. Tento fenomén je viditelný i slyšitelný. Ze shromáždil onen zástup, je zde vysvětleno
velmi jasně. Je to naplněni`  Božího zasli'beni'.  Toto zaslíbení se mohlo stát a také stalo,  protože Ježíš  Kris{us vstal z mrtvých,
vystoupil  na nebesa  a je  u  Boha.  Ježi'š  Kris{us ve  svém  novém  postavení  po boku  Otce  přijímá od  Něho Ducha  a sám jej
vylévá na své učedníky.

Tento text byl použit ve sporu v l l . stol. mezi východní a západní církví a tato ďskuse pomohla rozdělit východni' a západní
církev. Východní církev tvrdila, Že Duch přichází od Otce prostřednictvím Syna, zatímco západní ři'kala, Že Duch sva{ý přichází
od Otce a Syna. Zdá se, Že text, kteů studujeme, dává za pravdu názoru východní církve, ale to je jen jediný text. Tento text

je v knize Skutků ostatně také jediný, který nám pomůže odpovědět na otázku ohledně závislosti mezi darem  Ducha svatého
a službou Ježíše  Krista v nebeské svavni.. Podle toho{o tex{u je jasné,  že  Duch svatý nemohl  přijít do té  doby,  dokud Ježíš
Kristus nebyl  vyvýšen, Zdá se však, že tento výrok protiřečí výrokům z evangelia Janova, kde J.ežíš  Kris{us vdechuje  Ducha
svatého  učedníkům  dokonce  uŽ  v  den  svého  vzkři'Šení,  tzn.  ještě  před  svým  nanebevstoupením.  Celá  tematika  je  tedy

pravděpodobně  rozsáhlejší.
Sk 2,Sfl$9.. "Když, to  slyšeli,  byti z,asažerri v  srdci  a řekli  Petrovi  i  ostatním  apoštoů}m..  »Co  máme  dělat,

bratři?<<  Petr odpověděl:  »Obraíte se  a každý z vás aí  přijme křest ve jménu Ježíše  Krista na odpuštění svých
hříchů,  a dostanete dar Ducha svatéíw. Nel)o-t to z;aslíbení plati vám a vašim dětem i všem daleko Široko, které
sz. povo/Ó Pcz'n,  náš Bz;Á.tí" Tak zní závěr Petrova kázání, který je nám představen Ve formě rozhovoru. Posluchači pokládají
Petrovi otázku,  protože slova, která řekl, se jich dotkla.  Ptaji' se,  cx) mají dělat.  Apoštol  uvádi' určité  kroky, které  by měly vést
k přijeti' Ducha svatého, Já bych tyto kroky nepovažoval za nějaké zvláštní kvůli době, kdy to bylo vyjádřeno -v den, kdy zači'ná
nová etapa. Toto byla také reakce na Petrovo vysvětlení, proč cizí jazyky. Jeho slova svým způsobem vyjadřují program, jak
se to má do budoucna di't.

"Pokání čiňte  a pokřtí se jeden ka;ždý z vás ve jměnu Ježíše  Krista na odpiňtění hříchů." Naihéz:ám z!de ďNé

slovesa v  imperativu -  a obě  nás  přivádějí zpět k poselství Jana Křtitele.  V Luk 3,3 je  poselství Jana Křtitele  shrnuto Ůmiž
slovy.  Ve  Skutcích je to křest pokání na odpuštění hříchů,  u  Lukáše  pokání,  odpuštění hři'chů  a křest.  Jediný rozdíl je  v tom,
Že ve Skutcích je křest ve jménu Ježíše Krista.  (V řečtině epz. Íozf  onomczíozt J€sozt icÁrisfow.) Křest vodou prostřednictvím
Jana  Křtitele je  vyjádřen v dativu -Ézn p#G[fmczíg' Áczgz.o  (předložka +  vazba v 3,  pádě).

V knize skutků je uvedena jiná předložka. Při pohledu na všechny ostatní texv s výskytem slova onomc! je téměř nemožné
dělat rozdíl mezi předložkou €n  a É7f.  Překládá se tak semitské vyjádření, které znamená -skrze autoritu lidského jména nebo
člověka,  který toto jméno nese.

Fráze  končí  výrazem,  který  již  není  v  imperativu.   "Dosfczn€Íc   cJczr  D#c.Áá  fl/czfe'Áo."  (budoucí  čas)  Přechod  mezi
rozkazovacím a oznamovacím způsobem  umožňuje spojka Aaz.  -"a".  Tento gramatický obrat má vyjádři[ důsledek.  Nejprve

j#t:T.sáoduřezndyed#e!::tTjná#y(j2akkrátiTrpme:.,an{iv!oad#,#p'reod#!á8iecnhýabsuvda:::íTšás:eTri,cP9štááiís%kĚeesstŤš:::inz:::Žeí:á

3;jjjaTd:š:Bá::oas;ov:,t:#a9Šojvaskws,:t;ok,džějes7eí:ů:ěákoč:n:rEoáí:í:raa,jedfoh,ájaskespeo:;ftá,ttkvřee;Faá:omí%Ž9Í.š:efšríůtka±Tu;en,t2ep;gg;rjávídíg
juep8iaotrnéu,Prn°aví8:!itíyši';ráGz?':,í8ezn#'ůgh"';ía't°,#;#;'ig:j8v"á:,Seen5:trá;áš;|ůíů,agiepsaujiššpewmot:í:!-:es:!acnhia#T,.ezvnš°ev:

těm, kteří toto zaslíbení chtěji' přijmout. Ti, kdo učiní kroky, které byly Petrem zmíněny -pokáni' a křest ve jméno Ježi'še Krista
obdrží  toto  zaslíbení.  39.  verš se  vztahuje  i  na děti.  Výraz,  který je  zde  použit,  neznamená  malé  dítě,  ale  děti  budoucích

pokolení. Jako by se chtělo říci, Že toto zaslíbení je pro shromážděné posluchače, ale i pro další generace, Toto zasli'beni je
časově  rozšířeno.  Věta pokračuje:  nvsv€m  dciJeb  svi.roko".  Toto vyjádření  rozšiřuje  zaslíbení  prostorově,  Nejen ti,  kteří jsou
v Jeruzalémě,  ale  všichni až do posledních  končin země.  To je  Lukášův záměr ve  Skutcích  i  v evangeliu.  Neexistuje silnější
výraz než v 39.  verši,  který  by vyjádřil, Že toto zasli'bení je  bez hranic.

Tento text oponuje těm, kteři` někdy vyjadřují pochybnosti, je to text protielitářský. Zasli'bení je pro všechny. Konec 39. verše
zni':  "krcrG' sz` povo/ó  Pán,  #áš 84;ň.n Tento text je zajímavý, tvoři' součást Joelova proroctví, o kterém se  Petr zmiňuje na
začátku svého kázání, Znovu chce Lukáš podtrhnout, Že zaslíbeni', které se naplnilo o le{nicích, Pán Bůh prorokoval uŽ napřed,
a  toto  zaslíbení  se  bude  vztahovat  na  každého,  i  když  Pán  Bůh  nakonec  použil  své  svědky,  aby  předali  toto  zaslíbení.
Prostřednictvím  těchto  učedniků  rozši'řil  své zaslíbení  na všechny.

Sk 2,4Á.. "Ti, kteří přijali jeho slovo, byti pokřtěni a přidab se k nim toho  dne  na tři tisíce lidí." Pos;louprvost
veršů 37-41  vede čtenáře k tomu, aby pochopil, Že ti, kdo byli onoho dne pokřtěni, přijali vlastně pžehnání na základě kroků,
o  kteúch se  psalo  už dříve.  Oni  činili  pokání,  byli pok'riěni  ve jméno Ježíše  Krista,  a nemáme Žádnou  pochybnost o tom, Že
v důsledeku toho příjali dar Ducha svatého, Nic v tomto textu nám neřiká, jakým způsóbem se Duch svatý v nich projevil.  Nikde
uŽ neni' zmínka o tom, Že by zástup 3000 lidí mluvil cizími jazyky, Jediná zmínka o nich v následujícím tex{u je, Že Žili v jednotě
a v bratrství jeruzalémského společenství,  Projevy,  které se  tam  ukázaly, jsou důsledkem působení  Ducha svatého v Životě
těch  lidí'

Při'tomnost  Ducha  byla projevena znameními  zřetelně  slyšitelnými  a vidi[elnými,  aby získala  pozornos[ zástupu.  Výklad,

Fř:tgmpnoosst;n::5je:rhjoež;ů;::eanbyn%yTůruoccív:vsat3re;hy:bíízkkoon;š::::uÉřm#:%,ckh::]ýí:;;:,k;eTŤ:#hÉůvss:#j,jgágheab%vaa{g:g
vede  k vytvoření  ideálního,  vzorového  společenství.  To  byl  pohled  do  Skutků  2.  kapitoly.  Tato  kapitola je  bezpochyby  pro
Lukáše  nejdůležitější  kapitolou.
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4. kapitola
Ve  Sk 4 nacházíme dvě zmínky:  (a)  Sk 4,8:  "rz. Peír,  nczpznG-n  DztcÁem svczíým,  k n!.m promzz"!.J..  ttMj;dcove' Jz.cbt

cz  sÍczrší...t{n  Toto  naplnění  Duchem  svaům  je  naplněním  prorockého  zaslíbení,  které  dal  Ježíš  svým  učedníkům  a  které
zaznamenal  Lukáš v evangeliu 12,11.12:  "Kdyz-vás povČ7do4c cJo y7zczgo'g cz přecJ z{'řczcJy cz so4cdy,  n€czě/G/.íe sz. síczrosz!.,

jak a čím se  budete  hájtt  nebo  co  řeknete.  Vž;dyí  Duch swatý vás v té  hoď_ně  pat.uží,  c? je tř_eba.říci."  ®. Sk
4,31.Sh.. " Když se pomodtili,  otřáslo se  místo, kde  byti shrom4ždĚn},  a v.šich_yi P.yti naplpěp! Dt!Fhsrp..svqtým.g,
s ocZvczftow mJzťt4./z. sJovo Boz-z'. '' Toto se odehrálo, když se Petr vrátil zpět ke svým přátelům a oznámil, co jim řekli velekněží
a starší a když se  pak společně jednomyslně  modlili  (Sk 4,24:  "Áldyzv fo  Ůrczíří wsJys-€JÍ,  pozdvz.ftJz. /.ednomysJri  ÁJCH  k
Bohu...").

Nebudu se  uŽ vracet ke skutečnosti,  Že  Duch  svatý může naplnit člověka postupně  několikrát za sebou.  Je  tu  uŽ druhý

ž:ojeě\;eTgnť,j,e,edn?grz;ůg3gsuerčj*jteů;:khá',:ÍxTjcf:nv?##á%oá:á.tr:;.#jeavni,ev:;ran::i,3E3iédsepkíšnonyěéT:p?o,%:up3:%Eá
svatého se týká slov,  která učedníci vyjadřují. Tentokrát se ale nejedná o cizí jazyky, ale spíše se tím chce ři`ci, Že  poselství

je vysloveno s jistotou.  Je  zde  použit řecký výraz  @cmezjc!).  A pro  Lukáše tento termín označuje jeden  z typických  projevů
Ducha svatého. Dokonce i když nalézáme tento termín v jeho spisech bez souvislosti s Duchem svatým můžeme ři'ci, že Lukáš,
aniž by se zmínil o  Duchu,  určitě  myslí na důsledek působení  Ducha svatého.

5. kapltola
V 5.  kapitole  se  Lukáš zmiňuje  několikrát o  Duchu  svatém.  Především  v příběhu o  Ananiášovi  a Zafíře.  Tam  nalézáme

výraz, který nám dovoluje tvrdit, Že Lukáš pojímal Ducha svatého jakožto osobu. Sk 5,3: "ÁJc Peír m!{ řekJ.. »Ancznz'cášz., proč
sczfc{# ot/Jcz'cJJ hJe' srcJce, z-e/.sz. JtiJ D%c.ftw svcife'm!c...ťť" Nemůžeme lhát předmětu nebo věci, nemůžeme lhát ani síle.  Lež

je záležitostí vztahu.  Lukáš ukazuje, Že Duch svatý je někdo, s kým můžeme mít vztah, je tedy osobou. Sk 5,9: "PGfrj.z' řekJ..
»Proč jste se snúuvili a tak pokoiÉeli Ducha Páně?«"

Sk-5,3H. "My jsme svěďkové toho všeho a s nári Duch svatý, kterého  Bůh dal těm, kdo_ _ho poslo.Í!chají." TUFO.
větu řekl  Petr před sanhedrinem, Timto způsobem uzavírá svědectvi' o tom, Že Ježíš Kristus byl vzkříšen a vyvýšen na pravici
BoŽí,  aby přinesl  lzraeli  pokání  a odpuštění hřichů.  Jeho shrnutí je  opravdu  pozoruhodné.  Připomíná základní  myšlenku,  Že
Bůh dává Ducha svatého, zdrojem není křest.  Bůh dává Ducha těm, kteří jsou ochotni jej poslouchat.  Poslušnost, o které zde
Lukáš  mluví,  zřejmě spočívá v  ochotě  učinit  kroky,  které jsme  uŽ zmínili:  činit  pokáni',  přijmout odpuštění  svých  hříchů,  tzn.
necha[ se pok-riít ve jméno Ježíše Krista a přijmout Ducha svatého. Poté žít v ideálním společenství, o kterém se mluví na konci
druhé kapitoly.

6. kapltola
Sk 6 hovoři' o Duchu svatém v souvislosti s volbou sedmi diakonů:  Sk 6,3:  "Brczfři.,  tyzx7ríc sÍ profo m€zz. sČ7bo[ť seczíí!

mužů, o  ni,chž se ví,  že jsot. plni  Ducha a moudrosti, a pověříme je touto slu.Žbou." PcJPNé .ye zJPp sloNc! rpoud.ros.1
spojeno s  Duchem.  Toto vyjádřeni  nás  má  přivést  k  myšlence,  Že  Duch  svatý  nezpůsobuje  vždy v člověku  stejný  způsob
chování.  Duch  svatý umožňuje  např.  vyjadřovat se  cizími jazyky,  ale  Duch svatý také umožňuje lidem,  aby žili  v  bratrském
společenství.Dáleumožňujetěm,kteřívjehosílehovoři',abysevyjadřovalisjistotou.Duchsva{ýtakédáváschopnostmoudře
zvažvovat věci  a moudře naplnit poslání služby, které  Pán  Bůh dává.

výrátšvp,.í:wbny:bmoťižv#ý#%á%8:gthoapsovuažt,Švhá:'aY;jTy|:;eřii;r:e®ks?juackhš:.ečivořěáknsatáíráa#s.:ayn:ais.nKedTž':ěpkřdeowuav%:,í%:'#í?ržu:
pak se bezesporu tento člověk obrátil,  podrobil se k.riu ve jméno Ježíše Krista na odpuš{ění hři'chů a přijal dar Ducha svatého.
Není to nic nenormálni'ho,  Že víra a  Duch svaů jsou ve vzájemné souvislosti.

Sk 6,6:  "Pň.vcdJz. /.€ přč7cJ  czposVÍoJy,  fz. se pomoďzz.J!.  o  vJozVz.Jz'  7!cz  #€'  rz{ce."  Je zcela jasné,  Že vzkládání rukou  nemá

;:k%'duádni''rtutkěomut:e":3emvd:#řcahd?Svvyi#!8hívme:ž:;enink°řst:t:nts°k:i:á:.::;S::,bvťš#í:*,ntr,:i°sŽ.eu#:':,DsU#:#,[8.'iáeT
kteři. již mají Ducha svatého, vykonávali posláni`, ke kterému jsou těmi ostatními povoláni. Něk{eří tvrdí, Že akt vzkládání rukou

přivolává a uděluje  (dosl.  "vyprovokovává")  Ducha svatého,  aby sestoupil.  Beze  vši'  pochybnosti je  z  tohoto textu jasné,  Že
Duch  svatý byl  v nich  přítomen  uŽ před vkládáním  rukou.

7. kapitola
7,  kapitola obsahuje  štěpánovo kázání  a nacházíme v  ní dvě zmínky o  Duchu svatém:  (a)  Sk 7,51 :  "Jsfe  fvrďosvz}.nz' cz

máte  pohanské srdce  i itši!  Nepřestá`)áte  odporovat Duchu svatému, jako to  dělati vaši otcové." Výraz"odpciTCJNíst
Duchu svatému" je formulace, která naznačuje, Že Duch svaů je osoba. Podle Lukášova vyjádřeni' Duch svaý jedná dokonce
ve  prospěch těch  lidi,  kteří jej ještě  nepřijali.  Tito lidé ho tedy mohou přijmout,  nebo také  odmítnout.  Můžeme  přijímat  Du.cha
svatého,  nebo jej  odmítnout.  BoŽí  starost  o  člověka je  výstižně  vyjádřena  obrazem  člověka,  který  klepe  na dveře.  Bud  je
vpuštěn  dovnitř,  nebo  odmítnut.  Tato  pravda  platila  i  v  době  starozákonní.  V  našem  textu  se  jedná  o  dobu  starozákonni',

protože se  hovoři' o otcích.  Velký rozdíl je v tom, Že ve Starém zákoně člověk mohl odmíta[ Ducha svatého -
Ducha svatého přijmout.  Ve  Starém zákoně  Duch svatý působil,  ale  nevstoupil do člověka, pouze v případě,

e však možné
e  byl  dotyčný

povolán za proroka.  Na druhé straně v Novém zákoně  Duch svaů působí stále, Velký rozdi`l v tomto novém eschatologickém
společenstvi' je, Že Duch svatý podle  Boži'ho plánu vstupuje do každého věři`cího. Je dokonce nutné, aby Duch svaý vstoupil
do těchto  "novozál{onních  proroků".

Ub) Sk7 ,55.. "Ale. on, plný Ducha svgtého, pohvleděl k nebi a u-zjel Bo.Ží s|ávu i J_ežíše, jak stojí pq prq`Jici .B.oží:"
Tento verš se ýká Stěpána,  Takovým způsobem je Stěpán přiřazen k prorokům, kteří vidi' něco z nebeské skutečnosti, jež je
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skryta přirozeným oči'm a jež umožňuje i štěpánovi vidět BoŽí slávu jako za dnů starozákonni'ch proroků.  F]ozdi.l v nové etapě
či  nové  éře je,  Že  kromě  BoŽÍ slávy,  kterou vidí,  stojí  po pravici  Boži' Ježíš.

10.-11. kapitola
Dosud jsme  podrobněji  studovali  verše  týkající  se  první  etapy  -  etapy  evangelizace  v  Jeruzalémě  -,  která  zahrnovala

židovský národ.
V dalším  s{udiu  přejdeme  ke  Sk 10,  k příbšhu o Kornéliovi,  který je velmi  důležiý.  Zahrnuje v sobě  nejvi'c podrobnos{i'  a

je typický pro třetí etapu knihy, Jedná se tedy o evangelizaci až do pJsledních končin země.  Příbéh o Kornéliovi je vyprávěn
dvakrát, nejdříve v sk l 0,148 a pak je opakován v sk l l ,1 -18. Duch svatý je zde aktivni'.  První zm ínka je v sk l 0,19: "Á pgfr

stá_le ješfě _přemýšlel o svém vidění, kd:yž ntu Duch řekl,: »Jsou tu tři muži a hledají tě.«" Duch r)ůsob.i tim , ž:e hoNďiT'i
k  Petrovi,  Povzbuzuje  ho,  aby  přijal  návštěvu.  Není  zde  nějaké  zvláštní  učení  o  Duchu  svatém,  ři'ká  se  pouze,  Že  Duch
intervenuje  a hovoří.  Stejně jak to bylo v době starozákonní,  Bůh hovoří a člověk naslouchá.

Sk +0,38.. "Bůh  ol)dařil Ježíše  z  Na.zareta  Duchem  svatým  a  moc{,  Ježíš  procházel zemí,  všem  pomáhal  a
ctzcJrczvovczJ vsvechny,  #eří Z7yJz. v mocz. áo'Č)JovČ,  neGof Bz:ft  čpy/ s ní;n." Petr zde káže  Kornéliovi a jeho přátelům.  Káže

jim o Kristu.  Na ten{o text jsme uŽ narazili u Luk 4,  Na obou mistech je použit text ze Starého zákona.  Pro nás není tedy nic
nového, Že v Životě  Pána Ježíše  působil  Duch svaů.

•S± .+P,4A: _"!eště  _P_yž _Petr  mlwil,  sestouĎil  Duch  svatý  na  všechny,  kteř{  tu  řeč  slyšeli."  Z;de .ie  pc)ps*na
mimořádná,  překvapující  událost.  Sloveso  "sesloupil"  ukazuje  na  mimořádnou  a  náhlou  situaci.  Také  okamžik,  kdy  k tomu
dochází, je překvapující. Jako kdyby bylo přerušeno Petrovo kázáni'. Jsou zde také přesně označeni ti, kteři' přijali Ducha. Jsou
to všichni  ti,  kteři  naslouchali  Petrovu  kázání,  Je  zde  vztah  mezi  sesláním  Ducha svatého  a  nasloucháni'm  Boži'mu  slovu.
Všichni, kteři naslouchají, jsou naplněni Duchem. Sk 10,33: "fJngcJ/.sem fecíy pro feGe pos/c!J cz ý/.sc. oc#oínč pň.sÝG/. Nynz'

jsm?  tu.všicpni shrom.áž.4ě_ní před Bohem q chceme slyšet vše, co ti Pán uložil." Zámérem Ůoho+o shTomážděrii bylo
naslouchat všemu,  co chtěl  Pán  říci.  Lukáš  zdůrazňuje,  Že  užitek ze  sesláni'  Ducha maji' všichni shromáždění.

Sk lo,q5.. "Bratř{ Ži.dovského původu, Íďeř{ přišli s  Petrem, žcisli,  Že  i pohanům byl dán dar  Ducha svatého."
Tento text upozorňuje, že Petr nepřišel sám, přišel spolu se svými spoluvěři'cími Židovského původu z Joppe, Jejich při'tomnost

je zmíněna uŽ  dříve  (10,23)  a ještě  později  (11,12),  kde se hovoří o počtu šesti  lidí.  Tedy šest bratří spolu s  Petrem žasnou
překvapením nad touto událostí. Dokonce i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Pro Židy bylo něco mimořádného, Že stejnou
zkušenost jako oni  prožili  i  pohané  Oak je  Lukášem označen  Kornélius spolu s jeho přáteli -fcz  eícÁnč7'; ti'mto výrazem  Lukáš
označuje  území,  kde  nesídlí  Židé,  nýbrž lidé,  kteří jsou  neobřezaní).

Sk  10,46:  "Vzdyč/.€  s/ysvÉízz.  m/!4vz.r  ve  tyfrzvčrní 7nysJz.  cz vČ7Jeů!'r BOÁcz." V řečtině je  užita spojka gczr,  která vysvě{luje
onen Údiv. Výsledkem daru Ducha byla řeč, kterou ostatní slyšeli.  Když je uslyšeli mluvit, označili jejich slova za řeč v jazycích

(/czJČ5z. g/osczz.s),  Není zde  použit výraz Ácf€roás  (tedy ne  v jiných jazycích,  pouze  v jazycích),  Je  zde ještě jiný termín,  který
ukazuje na chválení BoŽÍ velikosti, V Sk 2 jsme se setkali s podobným terminem -když shromážděni' velebí  mocného Boha

(2,11).  Boži' velikost je tam vyjádřena podsta{ným jménem, zatímco zde je sloveso.  Obě slova však mají stejný kořen.  Podle
Lukášova vyjádření, které obsahuje podobné slovo, čtenáři vyvstává představa, Že se jedná o stejný fenomén jako o letnici'ch,
Lukáš popisuje událost vylití  Ducha tak, jak je zvyklý,  aby čtenář jeho knihy hned  poznal, že  něco podobného uŽ četl.

Sk lo,H]', "Kdo může z.abránit, aby byti vodou pokřtěrii ti, kteří přijali Dimha swatého jako my?" Pe+i rizízneriidii
zábrany.  Pochopil  a vyjadřuje,  Že tito lidé  přijali  Ducha svatého.  Vyjádření  "oni jej  přijali  tak jako my"  uvádí  do souvislosti  V,
kteři' prožili letnice, s těmi,  kteří nyní stoji' před Petrem, Vše nasvědčuje tomu, Že tato událost byla v podsta{ě sesláním  Ducha,
letnicemi  pro  pohany.

Přr'ib-eh k!orňřý) ve Sklo,AB'. "A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše KristcL Potom jej pozyati, aby u růch

Zza*;#Č#8íLkái#hí:'ŽTveontta°kEj':bŤ::anaážes,{á{íepbřá%Ínui{č;gk8:?:'.épTkť;tpsokk-#:Toed8ůcvhe°jp+':n;epsáens:ájn:'Ž%#%ys:a:Í|y°bj;:t
odpuš{ěny  hříchy.  Důsledkem  je  přijeti'  daru  Ducha svatého.  V tomto  příběhu  však  přichází  dar  Ducha svatého  před  křtem
vodou  a vůbec se  v této souvislosti  nemluvi' o  pokání.  Jak si  to máme vysvětlit?  Někteři' říkají,  Že  neexistuje  Žádná norma,

jakým způsobem se člověk stává křesŤanem. Všechno se může odehrát odlišně -v závislosti na lidech a okolnostech, Osobně
si  nemyslím, Že je to pravda.  Samotný text nám totiž v někteých momentech ukazuje na něco jiného.  Hned první náznak je
ve  47.  verší.  PrcÉ  Petr doporučuje  křest  pro V,  kteří  uŽ  přijali  Ducha svatého?  Pe{rův  návrh  není  možné  pochopit jínak,  než
Že v jeho teologii je  křest vodou  a křest Duchem svaům propojen, Je  zde Úzký vztah mezi těmito dvěma událostmi.  Petrovi
bylo jasné, Že když byl dán dar Ducha svatého, je také třeba, aby byl "dán" křest vodou. Z při'běhu je zřejmé, Že ten, kdo přijal
dar Ducha svatého, má být pokřtěn.

Jaký je důvod  Petrova jednání? To je vysvětleno následujícím příběhem,  Sk 11,12:  "D#c.Á  mí řč7kJ,  czbycÁ  č7Č7z rozpczAz;
šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest brafří a všichri jsme vstoupiti do Kornéliova domu." DÉIJe Pet:i
vysvětluje sestoupení  Ducha svatého.  Sk 11,15: "Kdyzv/.sem  ft #z.m zczc-czJ mzc{vz.f,  sesíoztpí/ #cz  #ě D#cft svczfý, /.czb  [ťzv
ncz poČcííkz4  sČ7sfoztpi.J  ncz  ncís."  Zde je  stejné sloveso "sestoupil"  i stejné  okolnosti  "když jsem  k nim  mluvil" Znovu je  tento

projev Ducha svatého spojen  s události' letnic -"sestoupil  na ně  Duch svatý, jako uŽ na počátku sestoupil  na nás".  Míčovou
myšlenkou zde je  ono  "na  pcÉátku".

Skll ,16:. "Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán.. »Jan křtil vodoii, ale vy budete pokřtěrti Duchem sNatým.«"
Tento výrok je v podstatě výrokem Jana Křtitele.  Sk 11,17: "Jé:sÍJz.z.e Ícdy/.z.m Bz;ň dczz síe/.#ý dczr/.czb  nám,  k7yzY %vg-ň.Jz.
v Pcz'7icz JÉ7z'z'sV€ Krí.sfcz, /.czkjsgm /.ó v fom #ioftJ BOÁi4  Ďránz.f 7" Všímněme si, jak Petr zdůrazňuje, Že tady byl  Pán  Bůh v
akci, Že On je  původcem všeho, On dává Ducha.1  dar Ducha je darem  milosti, neni závislý na nějakém  výkonu či skutcích,
ale je  to  dar,  který  dostávaji'  všichni  bez  rozdilu,  aŤ se jedná o Žida nebo  pohana,  Petra  nebo  Kornélia.  Je  to dar,  který  Bůh
dává  těm,  kteři'  věří  v  Ježíše  Krista,  Tedy  Petr  se  snaží  celou  událost  vysvětlit  ti'm,  že  říká:  Kázal  jsem  o  Pánu  Ježíši,

posluchači věřili  v Krista Ježíše,  proto jim  Bůh dal ve své  milos[i svobodně  dar Ducha svatého.  Tento dar Ducha svatého  byl
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totožný s darem  Ducha o letnicích, aby Petr a šest bratŤi', kteři byli s ním, neměli Žádné pochybnosti při identifikaci daru Ducha
svatého.

ZítiťmíFNý .ys z:ÉNér gk ll ,18.. " Po těch slovech brcťtří uŽ r}ic ner}.am,Ítqli, c_tl.e yelebťlí.Pof i?:  »Tdf i i..Ppha.f ly Poyolal

3,o!íěígtáí%"e,,šŤgn?mdo%rftn,é,,Z:,sváí?,Áy:,i?:tkeígí;r(omží,í?%í#,-p;gí:nt;káěv,:virku:;říá,ivĚčutšhtáhs:,agh,g,tie#:lstéha±ye:oe,
byl  křest vodou.  Proto  Petr řekl:  "Je třeba je pokřtit." V porovnání s "body" v 2,  kapitole je zde jasná souvislost,  Je třeba činit

pokání,  být pok-riěn a přijmout dar Ducha svatého. Je-li druhý a třetí bod obrácen, pak Petr říká, Že to bylo di'ky tomu, Že měl
v sobě velké  zábrany přijmout pohany.  A nebyl to jen problém  Petra,  ale i oněch šesti  bratří, kteří jej doprovázeli.  Ještě větší

gáomb'Í:ět:,,b.y:řpardo,,t#evř:d?,t:au;ř:':%tit,s:šie#easFaont;T,dká;:zkoévha:'5ůej:aduTaafye.zřTai,nĚřnee;iE:řya;#ouz.:::|hsokephoopug:ážii;
tozF?,F:,npa:ůá:#uoc|íeEš:'sekn:',cirE%o!t;:ob;eTtT:Íi:3::.opprroojEťrášaebíebk,:::#upřuedsá,š:#Rárné,,uvpř,,vběh.proněhotoje

důsledek toho, co se odehrálo po smr{i  Stěpánově,  0 štěpánovi se opět hovoří v Sk 11,19:  "Po smrfz. Sfčpcínovč  ncufczJo

:ěJmerž,g%e'bmyřmpííágb;;#;"É'.jcYak33:ůjůákad:ísve.žůá:řjgtei:ghvuy,%?:énT,,jůoz.mšnt#:::,oa:a::taai:icohv!eAs,ÍÍ#á'sůi:iemch:
kteří  byli vybráni  za diakony  (Sk 6).

Sk ++-,2:].2:ů.. "V  těch-dnech  přišli  z Jeruz;aléma  do  Antiochie  proroci.  Jeden  nich,  jménem  Agapus,  ve4en.
Diichem  předpověděl, ž;e  po  celém světě nastane veliký  íilad. To ss  tak€  sfqlg Za .€{SaŤE  Flai!ďa: .Prf} lyFýlcft
příběh popisovaný Lukášem, ve kterém ukazuje na intervenci Ducha v křestanské církvi, v níž se křes{ané mohli stát proroky
(mohli býtjako proroci Starého zákona). Byli ovšem poznamenáni letnicemi. 0 letnicich všichni byli naplněni Duchem a všichni
se stali  proroky.  ale nyní  uŽ je  vidět, Že je zde určitá zvláštní služebnost.  Agabus patří mezi ty,  kteří jsou označeni  termínem
"proroci".

13. kapltola
Malé srovnání s 13. kapitolou, kde se hovoří o Duchu -Sk 13,1 : " VAníz.oc#z.!. Ů.yJz. v c!'rwz. prorocz. cz í!Čz.ícZG'." Nejednalo

se o všechny členy antiochejského sboru -ne všichni byli pror.oci, také ne všichni byli doktory.  Pak jsou jmenováni ti, kteří byli

Proroky  a  učiteli  Sk  13,lb-2:  "Bczmczč7áš,   Sz.mco#  zvcz72ý  CČ'mý,   L#cz.44s  z  Kyrč7'7]y,  Mcznczriem,  kf€7ý  Z7ývczz  dnťhcm
ietra;chy  Heroda, a Saul.  Když konati bohosliťž.bu Pánu a postili se,  řekl Duch svatý_:  »Oddě!te .nfi_ Barna:Páš?
cz  Sczz4Jc!  k  cJi'Zz4,  k  nčmí!zV/.sčm /.c povoZczZ.t{" Zde je  dalši`  intervence  Ducha svatého  a opět je  to typologické  ve  vztahu  k
Starému zákonu. Vždy se zde předává nový Úkol nebo poslání. Zde má být oddělen pro novou služebnost Bamabáš a Saul.

zj2"o,d:::;ntk;:u,á,|ě`jeekp:t|gzT."vgjá,!ievneoršpzodsi:Tdguíg,igáiníTn#tonuě`,Ski3,,3).:::éo;o#„#':;gžc#á;g?,:J:geš,:y
Bczr#ďbáš cz SczwJ do  SG/Č:z{k±.e  cz  oďfc!cÍ s€ pJc".Jz.  7%  Kypr."  Byl to tedy Duch svatý, který je poslal do misie.  Duch svaů

pouŽívá lidské nástroje, proroky, doktory a učitele, kteří rozpoznali výzvu a odevzdali do služby Saula a Barnabáše. Ani zde
nemůžeme říci,  Že prostřednictvím vkládání rukou dostali ti dva Ducha svatého,  protože  Lukáš uŽ v předchozích  kapitolách
ukázal, Že tito muži jsou plni  Ducha svatého.  (0 Saulovi je to řečeno uŽ v Sk 10,17 a o Barnabášovi v Sk 11,24.)

SklB,9.. "V tu chv{li Saul, kterémujíkali takě  Pcwel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Etymase zrak a
řekl: "Tj svůdce všeho schopný, syn,u ááblůN, nepříteti BoŽí spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty
Pcínč ?" To je způsob, jakým  chce  Lukáš sdělit, Že  Pavlova slova jsou pro něj slovy inspirovanými  Bohem.

§;ea:;a:n:éj3sž#;§:jhíá,s:eíí:íí:c;po%ě,j,n:„:o;Eů,3„%íb:::D#hsů,íkaášDa:t#áeř#d#ký;:v:yíí:§k:Ě{:Thíožp;sžg;ys:kt:a%íe;;jí,:r;ádao#Íy:%ducchhg+,
Další zmínka o Duchu svatém je v souvislosti s velkým shromážděním věřících v Jeruzalémě, kdy se diskutovalo, jestli je

správné přijmout do církve pohany  Sk 15,7i}:  "Kdyzv ďosvzo  k vGJke' rozGpr'z.,  potisfczz Pefr cz promJť~z.J  k nz.m..  /ýDoČ7řg
víte,  bratří,  Že si mě  Bůh hned na začátku mez.i vámi vyvolil,  aby  ode  mne pohané uslyšeti slcJvo  evangelia a
iwěřiti. A sám Bůh, jenž z.ná lj,dská srdce, se z;a ně postcwil: dal jim Ducha svqtěho jako nám.«" S;kÉIJe se opak!k:Jjie,
Že  Duch svatý je  BoŽí dar. Tento dar byl dán pohanům stejně tak, jako byl dán apoštolům.  Sk 15,9-11 :  "A  ngwčz.#z.J z-cz'dnÉ7'ůo
rozdílu mezj nári a jirri,  protože jejich srdce  očisti,l vírou.  Proč tedy  nyn{ pokoriš{te  Boha a chcete vlož;it na
učednílcy  břemeno, které  nemohli unést  ani naši otcové  ani m,y!  Věř{me  přece, že jsme  stejně jako  orri spaserti
m!./osfz' Pcíncz J€z-É-c." Lukáš zde zdůrazňuje milost, víru a mluví o Božím daru. Právě prostřednictvím těchto věcí se projevuje
Duch svatý.

15. kapitola
Sk +5,2:S`` "Toto jest  rozhodnutí  Diicha svatého i naše:  Ni.kdo  aít vás  nez;atěžuje jinými povinriostnri než těnri,

kíere'/.sozt  r!czprosío  nztJne'." Jejich  chápání je  pozoruhodné:  protože všichni jsou  věřící v  Krista a vŠíchni  přijali  dar Ducha
svatého, je ono  rozhodnutí také rozhodnuti'm  Ducha svatého.

16.  kapitola

Sk 16,Rrť. " Poněvadž jim Duch swatý zabránil z.věstovat  Slovo v prcivťncti Asi,i,, procházeli Frygi{ a krajinou
galatskou." Duch sNa:Ň .ie vůdcx5m skHůťTťy mston5Íů. " Když přišli až k Mysti, pokoitšeli se dostat dg Bythinie, ale Diich
J€z'Í's'civ /.z.m  fo  nccJovoJz.J."  V tomto verši  a na několika dalších  místech je  použit výraz  "Duch  Ježi'šůvn,  Lukáš  píše  "Duch

Ježíšův",  protože je to Duch,  kterého přijal Ježíš -je to týž Duch, který po Ježíšově nanebevstoupeni' byl seslán na učedníky.
Tyto texty chtějí  ukázat,  Že  právě  Duch  svatý je  posílá do služby a vede je v misii.  Neři'ká se zde, jak to  Duch  svatý udělal,
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Že jim  zabránil,  aby šli do  oné  krajiny.  Nemyslím  si  však, Že  by  bylo  nějak užitečné  si  představovat  nějakou  nadpřirozenou
intervenci  ze  strany  Ducha  svatého.  Lukáš  se  uŽ  předtím  zmínil  o  některých  projevech  Ducha svatého  prostřednictvím  lidí,
zvláště ve 13.  kapitole, kdy společenství v Antiochii vysílá díky Duchu svatému Barnabáše a Saula. Je velmi pravděpodobné,
Že  to  byly  přirozené  okolnosti,  které  vedli  misionáře  k tomu,  aby nešli  do takového  prostředí,  protože  by  to  bylo  nevhodné,
nesprávné  a hříšné.

19. kapitola
Další zmínka o Duchu svatém je velmi významná a je zasazena do souvislosti s krátkým při'během,  (Sk 19,1-7):  "Zc7rz'mco

byl Apollos v Koriníě, prošel Pcwel hornatým vritroz.emím a přišel do Ef;ez.u; tam se setkal s nějakými učedníky.
Zeptal se jich.. »Kdyžjste twěřili, přijalijste Ducha svatého?« Odpcivěděti mu: »Vůbec jsme nevěděli, Že je seslán
Duch  svatý.  Pc[\Jel  řekl..  »Jakým křtem jste  tedy  byti  pokřtěrů?«  Oni  řekJ,i..  »Křtem  Janovým.«  Tu jim  Pa\)el
prohlástl..  »Jan křti,l ty, kteří se odwrdtiti od svých hříchů, a vybíz:el lid, aby uwěřiti v toho, který přijde po něm
-v Ježfše.« Když to uslyšeli, dati se pokŤtít ve jméno  Pána Ježíše. Jakmile na ně  Pcwel vložil ruce, sestoupil na
#Č Dí!cň svczfý cz onz. mbvz.Zz. v prorock€'m tyfrz.Gní.  revcft m#Žri áyJo czsz. cJvcznácí." Tento příběh působí problémy, proto

je  důležité  mu  správně  rozumět.  Tito  mužové  jsou  nazváni  apoštoly,  učgdni'ky  (mczícňenczz.).  Pro  Lukáše  je  to  "terminus
technikus", kterým označuje křesiany.  Neuvádí se, proč Pavel pokládá svou první otázku.  Nemáme tedy právo předpokládat,

jak to vysvětluji' někteři' vykladači, Že ti lidé nemluvm cizími jazyky a že si toho pavel všiml, a proto začal pochybovat, jestli přijali
Ducha svatého.  Text nám nic takového neříká.  Dobrý exeget nikdy nemůže  tvrďt něco, co text neříká.  Je důležité všimnout
si, co text sděluje  a nepředpokládat, co by text měl  údajně říct.  Nevím, co Pavla k této otázce vedlo, je to však formulováno
tDa#§ňímsvzapt:ů%B:Tá::ojedí:sB:á:átsov=teébhy:ossdí:eonvoujů,na:aekdboe:doěučv:s:á3jtř#oást:Ítjezíg:ér::,eKdč#vj;{esíš:;„Íkřgř:{á,í:s+:

Abychom mohli pochopit tuto otázku, je potřebné si uvědomit, Že pro Pavla víra a dar Ducha svatého jde ruku v ruce, Zdá se,
že  tuto  myšlenku zdůrazňuje  Lukáš ve své  knize  uŽ od samého začátku.  Duch  svaů je  zaslíben všem  věři'cím,  a Ježi`š,  Bůh

je věrný svému zaslíbení.  Naplňuje toto zasli'bení ve chvíli, kdy se někdo stává věři'cím.
Je zvláštní,  Že  ti učedníci vůbec nevěděli, Že je seslán  Duch  svaů.  Je  možné,  aby někdo  byl  křesianem,  učedníkem,  a

vůbec nic neslyšel  o Duchu svatém? Toto překvapení vede Pavla k tomu, aby položil druhou otázku:  "Jakým  křtem jste tedy
byli  pok-riěni?"  Bylo by možné  položit takovou otázku,  kdyby nebyl žádný vztah  mezi  kř{em vodou  a křtem  Ducha?  Už jsme

jasně poznali, že v Lukášově teologii, v celé jeho knize je úzký vz[ah mezi k-riem vodou a darem  Ducha svatého. Je to vztah
natolik úzký, Že křes[ Jana se dal dát do protikladu se křtem, kteú je za éry Ježíše. "Jan Křtitel křtil pouze vodou, ale vy budete

pok-riěni  Duchem  svatým."  Je  Úplně  normální,  Že  Pavel  klade  druhou  otázku.  Logika dvou  Pavlových  otázek jen  potvrzuje
teologii,  která je  v  Lukášových spisech.  Protože člověk věří,  přiji'má dar Ducha svatého.

Jak odpověděli  na druhou otázku? -Byli pokřtěni  k-nem Janovým.  Takže tito lidé  o sobě  říkají, Že jsou vlastně  učedníky
Jana  Kftitele.   Nebyli   pokřtěni  ve  jméno  Pána  Ježíše,  viditelně  se  nestali   křesŤany.   Měli  zkušenost,  která  byla  podobná
křesŤanské zkušenosti. V prvním stoleti byly určité skupiny, které považovaly za svého vůdce Jana Křtitele.1 v Ježíšově době
byly určité dizkuse mezi učedníky Jana Křtitele a učedníky pána Ježíše, o tom hovoří Janovo evangelium hned v první kabiole.
Z historického hlediska není tedy žádným problémem skutečnost, Že se v té době pavel setkal v Efezu s učedníky Jana Křtitele.

3í#,ěkie%nyie|išiiJJaanne:aRůů:ievíá:?žiše:i:Tuvkžf:jze:Žnee:foesn,ěJkadneavkie,íeieb!`';,kpofi:ía:ůodur:tštg:Pp:áěí:5iá#v|íi::::uí:
Jan  Křtitel byl  předchůdcem  Pána Ježíše a přiváděl  učedníky k němu.  Byli zde lidé, kteří neslyšelí nic o Duchu svatém.  Pavel

je "nepřihlásil do kurzu", místo toho jim vyprávěl o Ježíši. To by nám mělo připomenout některé výroky o Duchu svatém, které
jsou zaznamenány v Janově evangeliu -o tom, Že Duch nebude mluvit sám o sobě, ale Že Duch svaů je vždy při.tomen, aby

:%dJ;iíií;tKnr;sLuÍ.sígižtvuěssjt:oceKn,.;::uTg::i;!Siáíó,::#:,?á::,kTeast3nbsykcéhho.mp:S::t|iiiyx,zág|?TFkná:žté[iit#dtynna:'okuacůapiu(cphr:
"naslouchání" je v originále  použit silný termín).  Naslouchání vede  nejen  k pozornosti,  ale  i  k rozhodnutí -v podstatě vede  k

poslušnosti, Zde je to dáno do souvislosti se křtem ve jméno Pána Ježíše,  To je jediný případ v bibli, Že  by nějaký člověk byl
dvakrát  pok'riěn,  Tito  lidé  byli  nejdříve  pok-riěni  k.riem  Janovým,  a  nyní jsou  znovu  pok'riěni  ve  jméno  Pána  Ježíše.  To je

jedinečný a jediný  případ něčeho podobného v bibli.  Je důležité si  uvědomit, Že není Žádná zpráva o tom, Že by oněch  120
lidí,  kteří  přijali  křest  Duchem svatým  při  letnicích,  přijalo křest ve jméno  Pána Ježíše.  Možná,  Že  někteří z nich  byli  pokřtěni

předtím  Janem  Křtitelem.   Možná,  Že  někteří  byli  pokřtěni  Kris[em  nebo  jeho  učedni'ky,  jak  o  tom  hovoří  Jan  4.  kapitola.

geeTra;R:kgť::Tkžř::ŤnaonusÉgráí:#.evígjtt:t,::jdzéag,,říjá„#proD,#,%Í%ň:téhotsk2,ažebybymokřtěnjvodou.Kestvodou.jak
Jasně je  zde  vyjádřen  projev  Ducha svatého -  Jcz/Gz. gJosczí.s,  UŽ  po{řetí se v knize  Sku{ků  vyskytuje tento výraz.  Poprvé

o  letnicích,  pak  u  Kornélia  a  v  případě  12  mužů  v  Efezu.  Na  předchozích  mi'stech  se  se  termín  /czJGz.  g/osczz.s  dával  do
souvislosti s ti'm, Že vyprávěli veliké věci o Bohu. Zde je zase dán do souvislosti s prorokováním. Opět je nutné vidět náznak
toho, co se odehrálo o letnicích, kdy Petr vysvětloval tuto událost slovy proroka Joela: "Vaši synové a dcery budou prorokovat."
Zdá se, Že je zde  opět odkaz na letnice.  Je zřejmé, Že letnice jsou pro Lukáše  klíčovou  záležitosti'.

Zbývaji` dvě otázky:  (a)  PrcÉ vkládání rukou?  (b) Jestliže letnice jsou klíčovou událostí, neměli  bychom všichni Ži't událostí
letnic  -  i  se  stejnými  projevy  Ducha  svatého?  Odpovědět  na  první  otázku  je  dost  složité,  protože  samotný  text  nedává
vysvětleni'.  Proto je třeba porovnávat jednotlivé texv.

Zde je  několik hypotéz,  (1) Vkládání rukou je  gesto,  které je  nezávislé  na k-riu  a je  víffi  než  křest vodou vázáno na dar
Ducha svatého.  Na tento typ výkladu se odvolávaji' jak letniční, tak i  katolíci.  Letnični'  zdůrazňují,  Že je třeba vkládání  rukou,
aby  bylo  možné  přijmout dar  Ducha svatého  -nezávisle  na kftu  vodou,  Katolíci  v  tom  druhém  vidí  příležitost,.jak zdůvodnit
konfirmaci, coŽ je další krok k tomu, abychom dospěli ke k-riu malého miminka.  S touto hypotézou nemohu souhlasit, protože
existuje spousta textů, i ze Skutků apoštolů, podle  kterých je dar Ducha svatého přijat bez vkládáni' rukou.  I my jsme našli dva
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texv,  ve kteúch byly vkládány ruce na lidi, kteří uŽ předti'm přijali dar Ducha svatého.  Potom si  klademe otázku, jaký význam
má vládání rukou?

(2) Jiná, velmi jednoduchá hypotéza říká, Že křest zahrnuje v sobě i vkládání rukou. Tato praxe se objevuje během našeho
způsobu křtu, kdy na člověka vkládáme ruku. Z tohoto pohledu je křest a vkládání rukou jednou událos{í.1 tento výklad je velmi

přitažlivý, ale ne vždy se tak snadno obhajuje, prot.ože  nemáme Žádný text,  na základě  kterého bychom to potvrdili.
(3)  Další teorii  zastávaji'  zvláště  kritičti. učenci.  Ríkají,  Že v prvo{ní církvi  byly různé  tradice  a Že  v něk{erém  prostředí byl

pouze křest vodou, zati`mco v jiném byl křest vodou i vkládání  rukou.  Mezi argumenv,  kt?rými chtějí zdůvodnit tuto hypotézu,
se  nachází  i  tento:  pokaždé,  když se  dává do vztahu  křest vodou  a vkládání  rukou,  termín  pro  křest vodou je jiný  než na
ostatních  místech  (viz  kniha Skutky apoštolů).  Ve  Sk 19,5  ("dali se  pokřtít ve jméno  Pána Ježíše") je  použita předložka €z.s,
nikoli en jako v jiných při'padech. Druhá významná souvislostje, Že se zde nemluvi' o Ježíši jako o Kristu, ale jako o Pánu Oiný
christologický titul -Kyn.os), Je to důkaz k tomu, abychom mohli vyvodit, že se tyto věci praktikovaly odlišně v různém prostředi'

prvotní církve? Osobně jsem ochoten připustit, Že v prvotní církvi mohla být určitá rozdílnost v přístupu, než se ustálila celková
praxe.  Každopádně však nelze ospravedlnit výrok,  Že  pro jednu skupinu  křest a pro jinou  zase vkládáni' rukou  byly příčinou
daru  Ducha svatého.  Duch svatý přichází jako dar  BoŽÍ,  a ten  nemůže  být podmíněn  nějakým  lidským činem.  Když  Petr v
Jeruzalémě diskutoval, zdůraznil, Že dar Ducha je darem milosti.  Křest nebo vkládání rukou po křtu jsou události, které  Pán
Bůh  pouŽívá,  aby při  nich ze  své milosti seslal dar  Ducha svatého.  Nemohou to tedy být v Žádném  při'padě  nějaké svátosti,
které působí "samočinně".

8.-9. kapitola
Po této exegezi se podívejme na m]`sta, která jsme  zatím  pominuli.  Ve  Sk s a 9 máme trojici vyprávění, která jsou velmi

důležitá.  První část 8. kapitoly nás vede do Samaří. Filip, který opustil Jeruzalém, Šel do Samaří, protože bylo pronásledováni.
Sl{ 8,7n ukazují, Že to byl on, který tam zvěstoval Krista, a také konal zázračná znamení. Ve Sk 8,12 se říká, jaký byl výsledek`ťeho káz:ůri a-čýmí)st. "Ale když iwěřiů Fitipově zyěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dáyali se pokřtít nfpži

z.  z'eny."  Tady  máme  pozitivní  výsledek  Fjlipovy  činnosti.  To  nebyla  misie  nějak  dopředu  organizovaná,  ale  byla  dána

pronůs)edcN*riim. Sk 8,14-17.. " Když apoštolové v Jeruzalémě  tuslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo,  poslali k
nim Petra a Jana. Oni tam přišli, modtiti se z;a ně, aby také jim byl dán Diich svatý, nebo-t ještě na ni:kohd z nich
nese,stoupil,  byh jen  pokřtěni ve jméitu  Pána Jež;íše.  Petr  a Jan  na ně  tedy vložiti  ruce  a oni přijali  Diicha
svczíe'/zo." Tento tex{ přicházi jakoby ve stejné podobě, jakou jsme uŽ viděli ve  Sk 19. Jistě je zde časový odstup,  protože v
19.  kapitole  nejsou liď,  kteři'  byli  pok'něni  pod vlivem  toho,  co slyšeli od  Filipa.  Pozclěji se zpráva o tom, co se tam odehrálo,
dostala do Jeruzaléma. Z Jeruzaléma přišli Petr a Jan do Samaří, vkládají ruce na věřící a oni dostávají  Diicha svatého,  Je

jasné, Že mezi k-riem těchto lidí, křtem vodou, a přijetím Ducha svatého muselo uplynout několik dní. Tento [ext byl jistě příčinou
mnoha diskuzí.  Nejčastější interpretací je katolický výklad,  který říká, Že  Filip nebyl apoštol,  ale byl ve služebnosti, která byla
druhořadá.  Mohl mít, ale bylo třeba, aby přišli apoštolové nebo někdo, kdo náleží do apoštolské tradice, kdo je biskupem, který
může křest potvrdit tím, Že na ně vloží ruce, aby nově věři'cÍ mohli obdržet Ducha svatého. Tento výklad má tři velké problémy.
Později  se  v této  kapitole  říká,  Že  Filip  pokřtil  etiopského  dvořana,  V  následuji'cÍ  kapitole  Ananiáš,  křesian  z  Damašku  zve
Pavla, aby byl pokřtěn, a on na něho vkládá ruce.  Uvádi' se tam explicitně, Že Pa.vel byl naplněn Duchem svatým, a je zřejmé,
že Ananiášovo poslání a jeho služebnost je  nižší než  Filipova -není ani takovým apoštolem jako je  Filip.  Filip byl zase  podle
6. kapitoly vybrán apoštoly, aby byl evangelistou a v sk 6,6 je také napsáno, Že na něj apoštolové vložili ruce, Tedy kdybychom
tnoe:áůj'z;:aJ:':ckt;'ó,:l'PaE:onž:'n?!d:g:;itetf,ížfteej;jbays::ií:ř,í:áí:'kT,e.i,'c#ouščt#.aNánzýáT,iavděěřínc#,ies,9cí,::;:uhiekxu,#igFu:š::i

Že  apoštolská sukcese  nabývala na důležitosti až ve druhém století  po  Kristu.
Také výklad, kteú dávají letniční, je docelajednoduchý.  Podle nich v Životě křesŤanajsou dvě rozdi'lné zkušenosti: nejdříve

obrácení a potom  nová zkušenost,  při  které je člověk pok'riěn  Duchem  svatým.  První zkušenost je  spojena se k'riem  vodou,

#[ápskvftk:ándániTčÍ|:k:8;,.t:r°vt°K:,%tTůjžeežtí%es,e:i8tvsy'ent:LČ3{g'Dkut:húavsáv:t:ehko|ejepí;tee!já,braabt}%{evypjrsot:,!Í::i,ksř;Sia:řeeTíavnys[Sot:
zkušenost tímto druhým  aktem.
Příjdte, já na vás vložím  ruce,  a vy přijmete  Ducha svatého.  Je to správný výklad?

Podle  Sk 8,14 apoštolové v Jeruzalémě  uslyšeli,  Že  v  Samařsku  přijali  Boži' slovo.  Text hovoří  obecně,  neříká se,  Že  se
obrátilo několík lidí v Samaří, ale Že v Samaří přijali Slovo BoŽí všichni, To je určiý druh zevšeobecňování, který můžeme vidět

i  v příběhu o Kornéliovi.  Nečteme  {am,  Že se obrátil  Kornélius, členové rodiny a někteří další,  kteří přijali dar Ducha sva{ého,
ale  čteme,  Že  pohanské  národy  příjali  evangelium.  Tato  formulace  nám  pomůže  pochopit,  Že  pro  Lukáše se jakoby vytrácí

jednotlivé osoby.  Tím  podstat.ným je totiž určitá fáze  evangelizace.  Sk 10 uvádí, jak jde  evangelium  až do posiedních  končin
země,  a já si  myslím,  Že  text Sk 8,14 nás vede  k tomu,  Že  zde je  zvláštní etapa evangelizace  pro  Samařany.  Vše,  co se
odhrálo  před  tím,  se  odehrálo  v Jeruzalémě,  Všichni  obrácení dosiid  byli  Židé  nebo  proselyté.  V druhé  části  Skutků  se opět
hovoři' o evangelizaci Judska a Samaří. To jsou dva termíny, které mají význam zeměpisný, ale také sociálně náboženský, Tito
lidé jsou  téměř jako Židé,  ale  nejsou  to Židé,  Jsou to lidé  na  "pomezí" judaismu.

Do té doby bylo i pro apoš[oly velice těžké přijmout pohany do církve, připustit, Že by samaritáni mohli být součástí církve.
1 Jan a Petr, kteři' byli posláni do Samaři' z Jeruzaléma, chtěli před tím seslat na samařské vesnice oheň z nebe, protože jejich
obyva{elé  nepřijali Ježíše Kris[a,  Navzdory všemu tomu,  co z nich udělalo apoštoly, i navzdory tomu, Že uŽ byli pok-riěni, ještě
nebyli  ochotni  rozmělnit svoje  "antisamařské"  předsudky.

Ještě jedna myšlenka ke  Sk 8,14.  Petr a Jan jsou delegovanými  apoštoly,  není to tedy jejich  iniciativa, Že  by chtěli jít do
Samařska,  Je  to  kolektivní  rozhodnutí  a to  ukazuje,  Že  apoštolové  tvořili  určitou  radu,  a tedy  j  Petr,  kteú byl  podle  prvních
kapitol  knihy Skutků mluvčím,  nemá takovou  moc a postavení jako papež.
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Sk 8,15:  Petr a Jan  se  modli' za samaritány,  aby  přijali  dar Ducha svatého.  Je  důležité si  všimnout úzkého vztahu  mezi
modli{bou  a darem  Ducha svatého.  Duch svatý je dar Boži' a ''role" člověka je modlit se za seslání tohoto Ducha.

Ve Sk 8,16 je také důvod, proč se takto modlit: "Neboi ještě na nikoho z njch nesestoupil; byli jen pok'riěni ve jméno Pána
Ježíše."  Výraz "pouze"  nebo "jen"  způsobil  mnoho různých  diskuzí.  A mnozí  lidé  při četbě tohoto textu říkají:  "Scházelo tam
vkládání  rukou."  Osobně  si  nemyslím,  Že  když  tam je  termín  "jen",  znamená to,  Že  tam  chybělo vkládání  rukou.  Nalezám

io,uevi;;ops:hTeeá'zvnyar:zeenmá,"j;eeštkěd;2';eanmě:á`ovš:#fteěT,"!::.".Ž:ast:;r,žneaj,ezér:;;:Thvf#důř:n:Ti,,kpe[e#Baůdhápdootot:ol#i#t,ásšveé
zasli'bení  a dát svého  Ducha.  Termi`n  "jen" chce vyjádřit překvapení, že  navzdory tomu, že {ito lidé  byli  pokřtěni,  nepřijali  dar
Ducha svatého.

Sk 8,17: "Pefr cz Jczn fč7cJy ncz nč vbzvz.Zz. rztcč5  cz onz. příj.ciJz. Dc#ňcz svczÍ€'Áo." Podobná situace je popsána v 6. kapitole.
Tento text sice nechce ři'ct, Že vkládání rukou způsobilo seslání  Ducha svatého,  ale nebylo by správné tvrdit, Že  není žádný
vztah mezi  vkládáni'm  rukou  a sesláním  Ducha svatého.  Je  třeba si všimnout,  Že  v  Sk 8,16 křest ve jméno  Pána Ježíše je

přesně, tenůž křest jako v Sk 19, Je tam stejná předložka e\ís a ti{ul brz.os -Pán. A hned poté dochází ke vkládáni  rukou,

hod%'#gtro#8htoc8;#odn°#;tgq.Vůmsa3:9Z:ŠTkhaoT:.říToagí#:Íns:j,b#::ýz#:%i#Sv°,iv|°ssií'8#,ž„t°„T:9ň!ř!.bsěap#Zsv3Ujíom„:

%e'sť%ímookn#az;'é#iš:G;'áGnsstg#meiTerom?n#oi:řé'stzp„;zvng:`éž#gz;ríť.!.,j:kzá:i:užítj,#;#;i:"m:ffifa"vz,nfmmy3.,:#:'á?t.:'
se  neůká toho,  kdo přijal  křest.  Ti'm  hlavním  v textu  Luk 3,21  je  modlitba.  V Sk 8,13 jsou dvě  hlavní slovesa.  Ríká se,  Že
"uvěřil", a potom že "viděl", jak se děj í znamení.  Křest je podje tohoto popisu d.ruhotnou záležitosti'.  Podle jedné hypotézy Lukáš

dává přímo záměrně do souvislosti  křest Ježíše se k-riem Simona nmága".  Simon v tomto popisu má představovat určiů Vp
antikrista.

Ještě jedna poznámka o šimonovi v Sk 8,18:  "Kt* S-z.77ion v!.dč/,  zve  fen,  ncz ftoÁo  czpos'fo/ovc' vbzťí 774ce,  cJostátjó
D4!cftcz svczíe'Áo,  #cíČ7z'd//.z.m jzč7nz'ze  cz řgkJ..." Je to jediný přípavd v celé knize Sku{ků, kdy se ukazuje, Žve dar Ducha svatého

lieeštíis#kmeempYálváodá:ítr#ou,oRul'íátg,ep::,žc;?:í;S,laoks:ii:itjrši#o:i,ma:;:'X:d;l"jaKiaádkíaáiěo,teí5uv,iieěsntiij;kiinms?,:ovj:ilt:g:á;:ě;

vkládání rukou, které by mělo být nástrojem seslání Ducha svatého. Zo Sk 8,19-24je zřejmé, Že Petr i Lukáš popisuje Simona

jako neobráceného člověka.  Nepovažuji  za vhodné  brát za "bernou minci" pohled člověka,  který není obráG3n, zvláště když
to jasně  vypovídá Petr  (Sk 8,20):  "7Tvg' j7en!'zc  czř/.sow  zczírczceny  z.  s  fezuí4..  MysJz.Z sz.s,  zVG  se  Boz-í ďczr  dcz'  zÉkczí zcz

penz'ze.J" Dar Ducha svatého zůstává vždy darem Božím. Je to dar milosti -zadarmo. Jes{liže pcivažujeme vkládáni` rukou na
někoho za při'ležitost, kdy Bůh sešle Ducha svatého, pak nesouhlasi'm s ti'm, Že by vkládání rukou bylo příčinou seslání  Ducha
svatého.

S;k8,%5'. "Apoštolové i potom vydávali svědectví a káz,áti slovo  Páně, pak se vraceti do Je"zaJéma a ještě
c€stow zvčstovczJz. evczngezí.zťm mnoůcz sczmczřs4ý7% vgsnz.cz'm. " Lukáš zdůrazňuje , Že když apoštolové poznali , když byl Filip
mezi  Samařany,  Že  Duch  svav sestoupil  i  na samaritány,  byli  ocho{ni  dokonce dělat evangelizaci  v samařských  vesnici'ch.
Předtim  by to  nikdy neudělali.  Jejich  předsudky jim  bránily v  takové  činnosti.

Další  příběh  se  Ůká  etiopského  dvořana.  Také  v tomto  příběhu  se  hovoři'  o  Duchu svatém,  ale  zcela jiným  způsobem.
Zmi'nka o  Duchu je zde dvakrát.  (a)  Sk 8,29:  "Dz{cÁ  řgkj F!./z.povz..-»Be-zV * foj7t# voz#  c!/.d!.  iJedJČ7  #Čfto.Í{ť" (b)  Sk  8,39:
''Když vystoupiti z vody,  Duch  Páně  se  Filipa z,mocnil a dvořan ho už neviděl,  ale  radcival se  a jel  dál sNou

cÉ7sfoťc. " V první zmínce se mluví nejdříve o Duchu a potom Č) Duchu Páně. Když se podi'váme na tyto dvě intervence, vidíme,
Že z redakčni'ho hlediska jsou to klíčová mista cx3lého oddílu.  Nejdříve jsou představeny dvě osoby, a vše, co se odehrává dál

EůáTj''en,žeou3íscohuu,ojá;á#Ín,Íet:ghptgsgíso:i:pdř:gudárnhnooustzeTínĚů%hoap:cchhuffls%:rí#i:ů#žedĎouřáhni:%:sk!:i#ngká:Sem?s:i
Ukazuje se, Že cesty dvou lidí se slřetávají a Že se také se rozpojují, ln{ervence Ducha svatého se odehrává ve verbální rovině,
skrze slova, která Filip slyší. Druhá činnostje daleko dynamičtějši' -Duch Páně se zmocnil Filipa a někam ho transportuje. Není
to vyjádřeno  přímo,  ale je  zde  narážka na to,  Že  Eliáš  byl  také  veden  Duchem  a někam  transportován.  Je to jakýsi  typ  na
Eliáše.  Znovu  zde  máme  určité  narážky  na působení  Ducha svatého  ve  Starém  zákoně,  Tady se  neříká,  Že  po  k'riu  tento
dvořan dostal dar  Ducha svatého -  ale  na konci 39.  verše čteme, Že se radoval  a jel svou cestou.  to je  i v souvislosti se  Sk
13,52 -radost je výsledkem přítomnosti Ducha svatého v životě. Lukáš nepovažuje za nutné vyjmenovávat zde všechny detaily
obrácení, chce ukázat,  Že je tady působeni'  Ducha svatého při obrácení a chce to zdůraznit zvláště v tom smyslu,  Že začiná
nová etapa.

::r,ámi;:m:iři:í:ěid:::::Éa:.fátšííí:íoe#,ie::#ge:,;b;iůacžkhe;mese:,;,;éghfs'tti:Žíet!:i:{:o::T::NC;|ářs;:Ve:i;:p:okl;:':(,u:#ki:sá,,:o:,:fžir#É

tleendti:kč?o::R,,bvy[:ši#eřgdns?a,!:é,g,mbpyrous:,v,?ifnk?e;,,c::á;!Fbř|:tjs#ziuíiedd,l,ťrů?ičt!emvu:oŽ:tg,T:s:iuř:#ůt:3!iok:emdydvmo:ž::.,
aby eunuch patřil ke společenství Židů.  Posledni' událostí je obrácení Pavla (Sk 9,lnn). Zde se také hovoří o Duchu svatém

(Sk 9,17.18),  Saul  měl  na cestě  do  Damašku  vidění,.ve  kterém  viděl  Krista.  Slepým  zůstal  několik dnů  a  Bůh  mu  posílá do
Cesty Nrrf 5!riášse. Sk9,+].."Ananiáš Šel, vstoupťl do toho domu, vlož,il na Saula ruce a řekl,.. »Saule, mí}ij bratře, posiílá
mě k {obě  Pán -ten Ježíš, kíerý se ti zjevil na tvé cestě;  chce, abys opět viděl a byl riaplněn Duchem syatým.«
Tii jakoby mu z oČ{ spadly šupiny, zcise viděl a hned se dal pokřt{t. Pak přijal pokrin a síla se irťu vrdtih." V tJomNÍ3
textu  se  nejdříve hovoří o vkládání  rukou, o přijetí  Ducha sva[ého a také  o tom,  Že  byl  naplněn  Duchem svatým.  Hovoři' se  o
k-riu a zároveň se hovoří o uzdravení očÍ, které byly slepé. Je velmi těžké propojit všechny momenty.  K čemu sloužilo vkládání
rukou?

Existuji' tři  nebo čtyři  různé  hypotézy.  První  hypotéza - vkládání  rukou  bylo kvůli uzdravení slepoty, z hlediska gramatiky,
o  čem  je  řeč  v  textu.  Vložil  na  Saula  ruce  a  řekl:  posílá  mně  k  {obě  Pán,  abys  viděl.  Jsou  někteří,  kteří  dávájí  vztah  mezi
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vkládáním  rukou  a uzdravení.  Je to možné vykládat gramaticky?
Druhá hypotéza -na základě vkládání rukou bylo možné obdržet dar Ducha svatého. Zase gramaticky -vložil ruce a řekl:

posi'lá mně, abys byl naplněn Duchem svatým. To je hypotéza, která se dá připustit v tom smyslu, Že se s{ále chápe, Že tento
dar Ducha svatého, který přichází v souvislosti s vkládáním rukou, je darem  Božím, a Že vkládání rukou je pouze příležitostí,

při  které  to  Bůh  dělá.
Další  hypotézou  je  gesto  bratrství.  V  textech,  které  jsou  předtím,  když  Bůh  chce  poslat  Ananiáše  k  Saulovi,  Ananiáš

odpcN.idá sk9,+3-14:. " »Pane, mnoho lidí ini vyprávělo o tom člověku, kolik zla způi5?bil Pratř{.m v J_en!z;alépiě.: T_aké.
zďc  mcí  ocJ vÉ7Jek#ČzV!' z7Jnozc  moc zczfkno!tí ktzzvďe'Áo,  kcb  tzývc!' n/€'/.me'no.tť" Ananiáš má strach ze Saula a ví, Že  Saul

je pro křesŤany nebezpečným člověkem.  Sk 9,15: "Pcín  mw vsYczk řekj..  ttJdz.,  neč7oí on /.€ n!ým 7!ásJro/.em,  kfe7ý /.s€m sz.
zyolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraetikýin. Ukáži mu, co všechno mi&{ podstoupit pro mé
/.mč7'notí." Ty máš obavu, Že bys kvůli němu mohl trpět, ale já ti chci říct, Že to bude on, který bude trpět pro mne, V důsledku
toho jde Ananiáš k Pavlovi, setkává se s ním a oba dva jsou v nebezpečí, Že budou pronásledováni. Tento výklad je krásný,
ale  má určitou  překážku  v tom,  Že  nikde v bibli není myšlenka,  že  by vkládání  rukou  bylo symbolem  bratrství či  solidarity,

Další hypotéza: Vkládání rukou bylo nad Pavlem uskutečněno proto, aby byl konsakrován k poslání, které jej čekalo,  Bůh
si tohoto muže vybral a svěřil mu zvláštní poslání. Tento výklad je zaji'mavý, ale není snadné přijmout ho v tomto podání. Např
ve  13.  kapitole je  vkládáni'  rukou  nad  Saulem  a Barnabášem  za účelem  pověření  k misii.

Já osobně  se kloním  k výkladu,  kdy vkládání rukou je  hlavně  dáváno do souvislosti s uzdraveriím  Saula.  Velmi jasně je
+o vy.ťůtirem v Sk9,12.. "Dostalo se. mu vidění, jak k něm vcház.í muž jměnem Anaítiáš a vkládá na něj  ruce, al)y
opět vi,děl."

Dále je určiů paralelismus v konstrukci veršů  17 a 18, kdy se nejdříve v Sk 9,17 hovoří o vkládání rukou, potom se hovoří
o uzdraveni' zraku a o tom, Že bude naplněn Duchem svavm.  Na začátku 18. verše se hovoří znovu o uzdravení, a na místě,
kde bychom čekali zmínku o přijetí Ducha svatého, je řeč o k'riu.  Myslím si, Že je tady daleko lepší dávat souvislost mezi k.riem
vodou a darem Ducha svatého, a na druhé straně vkládání rukou dávat do souvislosti s uzdravením.  Přesto chci být ve svém
úsudku  opatrný.  Zdá se  mi, Že zpráva o Saulovi je  na tomto místě  proto,  Že jsme v bodě, kdy Lukáš zobrazuje  přemostění,
tranzi{ni' pasáž, přelom misie pro Židy a misie pro pohany. Je zde řeč o samari[ánech, kteří byli obřezáni, ale přesto nebyli Židé,
a potom je řeč o dvořanovi, který byl prosely{ou, ale nemohl být přijat do společenství Židů, protože byl eunuchem, A následuje
třetí vsuvka přechodu z jedné části do druhé, kdy se hovoří o obrácení  Pavla,  který byl nepřítelem  Božího lidu, který se však
stane  Boži'm  "nástrojem"  a mluvčím jako evangelista, Výslednicí toho všeho je  (Sk 9,31):  "Á  fczk cz'rkgv v  cczé'm J44dskzt,
Gatileji a Samař{ měla klíd, vnitřně i ndvenek rostla, Žila v báz.ni Páně a vz.Tť]utala počtem, protože ji Duc:h svatý
posz./ovczJ."  Judsko,  Galilea  a  Samaří  jsou  územi'm,  které  bylo  kdysi  doménou  davidovského  království.  Nyní  se  dostává
evangelium  až  na  okraje  Území  a  na  tomto  území  Žije  církev  v  klidu,  pronásledování  skončilo,  protože  Úhlavní  nepřítel  se

:Íbsrká:Ít'.s3:CL#t°oVUvZc?rpkaví,°íeatt:';:8Ío:eí:P3#:VhusLvua{;Šien.teL#5ášo::,tě:Vpyřjí::Íi['kžř:sk{8#jííi%{%knéeh°obř;ůvaonĚu:°ahbayni;oeT„jms°vh:
předsudky, aby milost BoŽí byla také v jejich Životě a stala se zdrojem milosti i pro nežidy, To je podle mě tím hlavním, co chce
zdůraznit Lukáš.  (Studujeme-Ii Skutky, nelze jako hlavní vidět to, Že po sestoupení  Ducha svatého lidé mluvili jazyky nebo Že
darem  Ducha svatého je - konání divů  a zázraků.)

Závěr:
Pavel  chce  ve své  teologii  ukázat,  Že činností  Ducha svatého je otevřít myšlení  prvních  křestanů ze Židů,  aby nezůstali

pouze  nějakou sektou  pocházejicí  z judaismu,  ale  aby se stali  univerzální všeobecnou  církví.  A já se  ptám, jestli  dnes  naše
potřeba Ducha svatého nejde také tímto směrem.  Mnozi' tvrdí, Že potřebujeme Ducha svatého, abychom mluvili cizími jazyky,
abychom  mohli dělat ďvy a zázraky,  abychom dělali mimořádné činy.  Kladu si otázku, jes{li hlavní dílo Ducha svatého dnes
nespoči'vá  v  tom,  aby  byly  zlomeny  veškeré  předsudky,  které  jsou  mezi  lidmi.  Ty  předsudky,  které  nám  bráni',  abychom
evangelízovali  v určité  skupině  lidi',  aby mnozí, které my považujeme za nepřijatelné,  mohli být přijati do církve.  Nemysli.m  si,
Že je to jediné naučení z knihy Skutků o Duchu svatém a jeho činnosti.  Duch svatý způsobi', obnoví, naladi' v člověku  mnoho

rsa!i,t,:Ívcah":laas;:%i:Íi#g:oj;rg?:owst;,Troéuhdor:átíosjla:,DPuocS|usšvnao,;tj,ejizs::t3áYářt:tš:aBá:khus#i::s::ec,i#a:;yc,yrů:|bi3thr,yá
dělat globálni',  univerzální  misii.  Věři'm, Že  i dnes je  třeba děla[ konečnou  evangelizaci,  která musi`  být globální, celosvětová,
Přeji  si,  abychom  všichni  byli  spolupracovníky  Ducha svatého.
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Hoblematika Ducha svatého v 1. Korintským 14
Strukturální úvod

Z metodologického hlediska odmi'tám hovořit pouze o 1  Kor 14, protože tato kapitola se musí studovat v kontextu.  Když
se  pak podi'váte  na strukturu, je jasné, Že jeden celek je tvořen  12. -14.  kapitolou -a ten je třeba vidět v souvislosti celého

prvního listu  ke  Korintským.  Chci  připomenout 2-3  věci  důležité  pro naše studium.  Na začátku  knihy  (1  Kor 1-3)  chce  Pavel
připomenout sboru předevši'm Ježíše  Krista ukřižovaného, Zřejmě  proto, že tento Kristus ukřižovaný byl dán jako  by stranou
v tomto sboru.  Na konci knihy (15.  kapitola)  Pavel  podtrhuje nutnost věřit ve vzkříšení,  Jasně hovoři' o tom, Že v tomto sboru
byli  lidé,  kteří  ři'kalií  Že  není  vzkříšení.

Jakmůžemechápattakovousituacivkřesianskémsboru,kdechybítonejpodstatnější:víravKristaavevzkříšení?Něk[eré
verše nám mohou osvětlit tento problém  (1  Kor 4,8): "C&/.sfe 7!cisyccnz.,  #zV/.sfG zZxpÁc!fJz.,  vGsyzz./.sfe do BozV!'Áo kró/ot{sťt4
a yiy  rif ! _Kéž byste skutečně vešti do krá|pvství, abychom i my kralovali spolu s vámi!" Co ďTÍx3Ť'icj) t:BrTŇo výrok'vy
uŽ jste králové"? Zdá se to jednoduché.  KorinŤané si mysleli, Že už jsou v Božím království.  Není třeba uŽ čekat na vzkříšení,
není třeba ani zdůrazňovat ukřižování Krista. "UŽ jsme v tom království." Oni přijali myšlenku, Že  BoŽí lid, tedy eschatologický
lid,  uŽ se realizuje.  Pro ně to znamenalo, Že  BoŽí království se uŽ realizuje a Že jeden z úkazů té skutečnosti je, Že někteří z

*c:eužp#v::á;one;říu#vvenjízjk±šy#Spt:aavg;Ojgáš.b#gdnšěeEíe;ÍeKmo:Í#ánméerve::,:jparko:eá3Xa[y,pžř;t:íoj:::š;nB0osíj,,,jokTÍ%;:{vdí:ej
důsledku toho ti,  kteří  nemají takový  projev,  nebudou občany  Božího království.

1  Kor 12-14 jsou napsány Pavlem jako pastorem, který má starost o církev, o sbor a také o výchovnou péči. Chce vyložit
některé nauky, jak by se měli správně chápat.  Nejprve všeobecné vyjádření o celé epištole,  Podívejme se na některé oddíly
v  1  Kor 12  a 13 dříve,  než si  přečteme celou  1  Kor 14.

1  Kor 12,1:  "Pokwd/.de  o  d!{cÁowí dczry,  Órczfří,  necftfčJ  Z]yc'Á  vás  nGcňczf  v  n€včdo7nosíí.." Zde  použité  slovo je
adjektivem.  Je  neutrální,  středního  rodu  a množného  či`sla.  Na  začátku je  těžké  říct,  co  to  znamená.  Při  pohledu  na  další
skutečnosti na to však přijdeme.  Pavel pouŽívá některá vyjádřeni' pro lepši' pochopení. V I  Kor 12,2 říká to, co už věděli.  Učitel
by měl  vždycky 1 na začátku vycházet z toho, co lidé uŽ vědí.  To, co oni  věděli,  nebyla jen  intelektuální znalost,  ale  bylo to
nfecx), cx) sari pic}ŽjNaiNi. "Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. " Jakiké
byly vaše vztahy k duchovním hodnotám? Cesta k duchovnu byla hazardní cestou, Navzdory všemu tomu, co jste si třeba přáíi,
tná#!:Vnášsjtů:k;itne#Eie#e:ís:;:::#r:*°te:tkp:ii:oyž:ůrjasa#i:r%::é#:gy::':jgj:bí:##Í:(b:#ý°m?Ž,igv:Í,:stí}tů:Phi#s#pgLTsk;%#:{)::;°;

náboženstvi' a kultů, nejenom tradiční náboženství řecká, ale také různá orientální náboženství, která přinášeli obchodníci, Ta{o
náboženství měla m ít určiů společný faktor, tito lidé, kteří se dali na takové náboženství, získali zkušenosti s duchovními věcmi.

Teennotů:ennuoT:#3T3ev;:t:t{;eksoĚ::šÍ"r#,uk:eb7á#,neaxtvaítrj:%,y,ábvy:5,o#t::í:tvéaLnuronzáub:2emn,s:g:ejjFrsvnkěu.říŤ:,j:ep;:vn:ů,:yE
něčemu, co je  Boži' a co nemohlo s nimi  komunikovat.

1 Kior ]2,3.. "Proto váin z;důrazňuji,  že Žádný, kdo mhri z Ducha Božího,  neřekne: »Ježíš bua proklet!« a že
n!.kdo neínzizv€ řz'cz... ;*J€z'íš/.e Pcínťť,  Zeč v Dťtc#!{ svczce'm. " To znamená, že duchovní blud existoval. Zjistit, jestli to je, nebo
není od Boha, nám pomůže skutečnost, k jakým činům vás to vede.  Když vás {o vede k tomu, abyste proklínali Ježíše, takje

i#:růoiznán'!Íe;ě:::,nu;Žom#:tšbaýiu:C#igJhde;!ž:e#o!:tž:3pt#:{:,:;b#|š:ze',;:Ž::i!e:s:ti:oisá,!íeo!s:o,:u:i,Éí_g:Í:::cvhgvo:#,iig:egš:y:
více cestu  Ducha ti`m,  když ři'ká, Že každý, kdo vyznává Ježíše jako Pána, je  pod vlivem  Ducha.  Je to něco, co je nezávis[é
na nějakých emocích  nebo nadpřirozených  projevech. To je jasně vyjádřený Úvod,

V I  Kor 12,4-12  Pavel  vysvětluje  a pouŽívá velmi  zajímavá vyjádření.  Hovoři'  tam  o cÁczrí.smczf%.  To  uŽ  není totéž jako

z7newmczíi.kos, o kteúch se zmiňuje na začátku. Zřejmě bychom měli nejdříve chápat tento termín trochu technicky, Že to jsou
vlastně dary Ducha. Tedy Pavel zde cílevědomě Fx]uŽívá termi'n, kteú záměrně neskrývá v sobě slovo Duch. Je to slovo, které
obsahuje výraz "milost". A v běžném slova smyslu znamenal "dárek". Nic se neři'ká o tom, kdo ten dar dává, ale chce se ti'mtc)
termínem říci něco o vlastním daru. Je to opravdu dar "zdarma darovaný".  V I  Kor 12,4.11  říká, Že to je Duch, který dává tyto
dárky, ale dává každému podle toho, jak sám chce. Pavel podtrhuje myšlenku daru.  U každého daru záleží na dárci, co chce
dát a jak to chce dát,  Nezávisí to na chuti a rozhodnutí toho, kdo je obdarován.

Druhou  věc,  které je  třeba  si  všimnout v tomto. oddíle:  Pavel  dělá všechno  protoj  aby vysvětlil,  Že  tyto  "dárky" jsou  pro
každého.  Nikdo v církvi  nemůže řici, Že někdo dar má a druhý Žádný dar nedostal.  Nikdo nemůže soudit svého bratra podle
toho, jaký dar má nebo  nemá.  A druhá věc,  kterou  Pavel  zdůrazň.uje:  tyto dary jsou  různé.  Právě  tato rozdílnost a různost
obdarování je zdůrazněna v 1  Kor 12,5.6.7, To je také vyjádřeno uŽ tím slovníkem, který se zde  používá. Jednou se mluví o
rozdílných  darech jindy  o  různém  působení  a různé  službě,  potom  o  rozdílností  činů.  Nebo  se  mluví  o  určité  energii,  která

potom  koná činy.  Také  rozdílnost je  podtržena rozdi'lnosti'  těch,  kteří jsou  obdarováni,  Je  tady  Duch,  ale  také  Pán  a  Bůh -
rozdílnost  toho,  kdo  dar  dává.  Není  to jenom  nějaký dar  Ducha,  ale je  tady celé  božství,  které  dává  Vto  dary.  Nebylo  by
správné, kdybychom je chtěli nějak omezit na nějaké "citové rozpoloženi"', které při'padně přinášeji'.  Podle 1  Kor 12,7 můžeme
vidět Pavlův důraz na to, Že tyto dary musí být důležité pro celek.  Dále je zde seznam darů, o kterém si nemyslíme, Že jsou

j;eEt:lfisii|iíi,:;iis;;ii::níékví;;;%:ef;;g:ríč:#;i::a:c;é:,:*:;s;;!o;víoěi;í:ts,i::g:!;v;,!zm::;:;zon!!Í,í:bkt,iijití:é:#;##oijáii!itši
-dar uzdravování atd.  Nakonec přichází  ke  dvěma darům,  které pak bude  vysvětlovat v 1  Kor 14.  Slovo,  které je  na konci,
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neni'  neutrálni..  To, co oni  považovali za nejdůležitější,  Pavel dává až na konec.  Chce jim  tím ukázat, Že  není důvod,  aby se
to dáválo na nejvyšší místo, A Pavel navíc na místo, kam to řadi., vždycky ještě přidává něco, co má modiíikovat předcházející
verš,  Treba když v 1  Kor 12,10,  když mluvi` o proroctví,  připominá, Že je třeba rozlišovat proroctví.  Pavel si  uvědomuje,  Že v

#3:ťacnhsknéá:osžpeoTŠ#,::tv:,#t:,cbhýtbpyr,ávvdž,#e,tjgíéfT,%řín;.::#ebwar,d#vet:ů%#osrgoÝúbKyíííídey,yůteořípj,aj,ějarťoz,í§::ání
duchů, aby mohli říct, jestli je ten prorok pravý nebo falešný. Je tady také dar mluvení jazyky, ale i dar vykládání jazyků.  Když
někdo mluví ve společenství jazykem, je potřeba někoho, kdo by vykládal (to je vysvětlováno ve 14, kapitole).  Neměli bychom
tedy stavět do popředí fenomény, které by byly na Úkor ostatních.

Celý další oddíl 1  Kor 12,20nn popisuje obraz církve jako těla a Pavel v něm  podtrhuje dvě skutečnosti.  Na jedné straně
různost těla, na druhé straně jedno{u v různosti. Je zákonitá a potřebná různost, ale také jednota v různosti. Neni možné, aby
si  někdo myslel, Že není ve společenství důležitý a nemá zde své místo, když nemá tu či  onu funkci  nebo obdarování.  Když
Pavel  vysvětlil  obraz  o těle,  v 1  Kor 12,.28 uzavírá tím,  Že  dává určitou  hierarchii  uprostřed  církve-sboru,  Představuje ji jako
BoŽí  vůli.  V  církvi  Bůh  jedny  ustanovil  za  apoštoly,  druhé  za  proroky,  třetí  za  učitele,  potom  jsou  mocné  činy,  pak  dar
uzdravováni' -služba potřebným, řízení ci'rkve a nakonec mluveni' jazyky.  Opět je dar jazyků uvědoměle položen až na závěr
celého seznamu.  Proroci  zde  zaujímají  druhé  místo -  mají  významné  postavení.  Zde  uŽ poznáváme  ten  směr,  kteú  bude
Pavlem více  rozveden v 1  Kor 14.  Pavel  ukáže  prioritu proroctvi' nad  mluvení jazyky.  Jako kdyby ukazoval,  Že ti,  kteří  mluví`

jazyky, jsou lidé méně použi'vaji'ci' rozum, Apoštolové byli lidé, kteři měli výsadní postavení.  Mohli Žít V určité křesŤanské epoše,
kdy byli samotným Ježi`šem vybráni, mohli s  Ním chodit po zemi,  být svědky mnohých jeho činů a také vzkříšení.  To byla pro
ně  velice  konkrétni .výsada,  nejen nějaké extatické privilegium, ale zkušenost Života, kdy se mohli  Krista dotýkat, vidět Jej  a
také slyšet všechno, co ři'kal.  Po prorocích mluvi o těch, kteří vyučují, o učitelích. Takže tito mají sami o sobě vyšší postavení.
Po tomto seznamu  Pavel ři'ká,  aby si  nikdo nemyslel, Že všichni mají  mít stejnou zkušenost. Závěr v 1  Kor 12,31  je  důležitý:
" C/s!.Jz{/.Gf€ o i/ysvs-!' ďczry" Jinými slovy: pro Pavlajsou některé dary lepší než ty druhé. Je třeba pouŽívat i svůj rozum , abychom

dávali tyto dary na správné mi'sto. Kromě toho říbá: já vám ukážu ještě daleko lepší cestu. Aniž bych s vámi chtěl stuďpvat 13.
kapitolu,  můžeme to velice jednoduše shrnout:  Clověk může  mítveškeré  dary,  ale  když  nemá lásku,  nemá nic.         r-`

Výklad 1 Kor 14
Motivace, na základě které jsou použi'vány duchovní dary, může způsobit, Že tyto dary ztratí kompletně svoji hodnotu, nebo

naopak získají svou skutečnou hodnotu. To naznačuje, Že dary samy o sobě  nejsou vším, musí být nutně  "v kontextu".
1  Kor 14,1 :  "Drz-fe se  Jcísb cz zťsz.hjfe o  cJ#cňoi/nz' cJczry,  nejih'c€  o  cJczr prorocft€' řečz.." Toto shrnuti' je zcela zřejmé

na základě 13. kapitoly. Pokud chceme prožívat duchovní prožitky s citovým nábojem, pak Pavel doporučuje dar prorocké řeči.
Řiká to proto,  Že v korintském  sboru si  někteři  mysleli,  Že  hlavním darem je dar mluvení jazyky.

Ve  druhém verši říká, Že ten,  kteý mluví ve vytržení,  nemluvi' lidem,  ale  Bohu,  a nikdo mu nerozumí. Je  puzen  Duchem,
ale zůstává tajemstvi.m, co chce říci. Tento dar neumožňuje komunikaci s někým, kromě  komunikace s Bohem. Tomu, co se
říká,  lidé nerozumějí, je to srozumitelné jenom  pro Boha.

Když se  Pavel  vyjadřuje  k f?noménu  mluvení jazyky, jedná s  taktem,  pastoračně.  Ve  srovnání  s darem  mluvení jazyky
vyzdvihuje  dar  prorocké  řeči,  Clověk,  který  má  prorocký  dar,  mluví  k  lidem  pro  jejich  duchovní  uži{ek,  napomíná  je  a

povzbuzuje.
V sedmém  verši  dává apoštol  Pavel  následující  kritérium.  Jestliže existuje  nějaký autentický  dar,  kteů přicházi` od  Boha,

měl  by  být  užitečný  pro  celek.  Prorocký dar je  darem  od  Boha,  protože  je  užitečný  pro celek  (J4,4).  Kdo  mluví jazyky ve
vytržení, mluvi` ke svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku všech. Je třeba si uvědomit, Že nejlepší cestou je láska.
Pravá láska není jen láskou k sobě,  Láska není v tom, když se chce člověk vzdělávat sám pro sebe, ale v tom, když člověk
dává svůj  Život do služby druhým, Z toho  Pavel vyvozuje V pátém verši:  "CftíčJ  GycÁ,  czZ7ysíe  vs.z.c%  mz#vz.Íz./.czzyb/", tzn.
abyste se vy sami vzdělávalí, "czJg /.Gs-Íe. vz'cG,  czýsíg  mčzí proroc@ cJczr," tzn.  abyste vzájemně vzdělávali jeden druhého,
" Nebo`t ten, kdo núwí prorocky, z,namená více než ten kdo mh[vÍ ve vytržení - ledažie by jeho řeč byla vykládána,

czb  z  Íoňo  církw  ;7ič'7/cz  !4zvi.f€k."  V jistém  smyslu  se  zde  řiká,  Že  pokud  mluvení jazykem je  vykládáno  a stává  se  tedy
srozumitelné, v tom případě se ztotožňuje s proroctvím, pro{ože v samém důsledku vzdělává společenství.  Nyní Pavel začíná

pouŽívat některé ilustrace, aby bylo jasné, co chce sdělit. V první ilustraci mluví o sobě  (14,6): " Vzvdyí-kďyčycÁ * vcíj7t,  Č7rczířž.,
přišel a mlitvil jaz;yky, a nepřinesl vám žádné tievení od Boha aíri poz.nání arů prorocké slovo ani naučení, jaký
prospčcÁ  Z7ysf€  z  ÍoÁo  mčjz.7"  To je  velmi  jednoduchá  iluslrace,  Představte  si,  Že  bych  k  vám  přijel,  přednášel  bych  ve
francouzštině  bez překladu a mezi vámi by nebyl nikdo, kdo by francouzštině rozuměl,  K čemu by vám byla moje přednáška?
Podobně  vysvětluje i  Pavel,  není {řeba hledat v tom nějakou komplikaci,

Po tomto při'kladu uvádí Pavel další příklad, o hudebních nástroji'ch  (14,7):  "JČ3  fo /.czko s #wďeč]nz'mz. násfro/.z.,  s#€'f#oí4
nebo s kytarou.. kdyl)y nevydáwaly oďlišné tóny, jak by bylo mož:riD roz,ez.nat nápěv, který se na nich hrajeT  Nbv
se  Pavel  ujistil,  Že  bude  správně  pochopen, dává ještě jeden příklad  (14,8):  "A  kcJyč7y poznz.c€  yydczJcz  n€!trč!.jý zvwk,  kcb
Ůy s€  př±.prcřvovcz/  ft  čiz.rvč7"  PouŽívání  hudebni'ho  nástroje  má svou  funkci.  Jestliže ji  posluchač nezná,  potom je  takový
nástroj  k ničemu. Jestliže spi'te v domě,  kde začne hořet, jinak`budete po probuzení  reagovat na zvuk poplašného sys[ému,
a  jinak  byste   reagovali,   kdyby   hrála   hezká  hudba.   Podobnou   ilustraci   pouŽívá   Pavel.   Jestliže   Bůh   chce   něco  sdělit

prostřednictvi'm jazyků, je třeba,  aby se jednalo o jasnou a zřetelnou  komunikaci,  aby měla smysl  pro dané společens{ví.
Po sérií těchto příkladů  předkládá Pavel  několik vysvětleni'  (14,9):  "Tczk z. ty..  JČ7síJz.z'c  ve  yyfrz'cnz' nč7prc)m/{{vz'fg j.czsne'

sJctt;o, /.czk se  mcí pc)znczí co  ČyJo  řč7c-Č7no 7 Bwďeíg  mfttT;r.f /.€n  cúo  tzcJťtcft!4.r' Toto vysvětlení je založeno na předchozích

rŇi'ik!Jaidec;h. " Na swětě je mnoho růzf tých řečí, každá má swá slova. Jestl.iže však neznám význam těch slov, budu pro

gí,;ť%ÍéoKC::i,;"tůcv:"#Zb#aí:ťoev;ízfág:ímprroozumm"ěc,.i:'íle4b,:io-plsla',:r,pejpcehk,PIS,0#:šichniti,Heřínerozum,'řečtině,cizincil
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(14,12:).."Tak i vy: když tak horli:vě tisiliijete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slozzží
rzistft cČ7Je' c['rbJÉ7." Zase je zde použit výraz, ve kterém zaznívá slovo Duch, Vždy,  když Pavel použi'vá v nějaké souvislosti
slovo pncwmcz jako slovo složené  s nějakým slovem, chce odkázat na to,  Že  nějaké nadpřirozené  hodnoty nejsou kritériem
samy o sobě,  ale kritériem  a měřítkem je vzdělávání církve,

Důsledek je popsán v následujícím verši (14,13-14): "A profo Jcn,  Ado mJztvz'/.czzyb,  n€cÁf'prosz`,  czZ7y/.e cbvcdJ fczk'
vykládat. Kdybych se modlil ve vytržení, modl:j,l by se můj diich. ale iná mysl by toho nebyla účastna:` T.mŇÍ) Ver-s;Gm
chce  vyjádřit určitou  vyrovnanost a  rovnováhu.  Bůh  stvořil  člověka s  rozumem,  dal  mu  inteligenci.  Dal ji  proto,  aby jí  člověk

pouŽíval. Proto bychom si neměli myslet, Že i přes tento dar se můžeme dostat do situace, ve které nemusíme použi'vat rozum.
Pavel zde  hovoří o urči{ém  druhu inspirace.  Jaký by to mělo smysl, když bych  mluvil  a při{om  by nebyl  pouŽíván  můj  rozum.
Prci+o Sii W)íHde c}+álkH (14,1&).. "Co tedy?  Budu se  modlit ve vytržení ducha,  (nadpřirozeně)  ale  budu se také  modli:t
s vědomou myslí. Budu zp{vat chvalozpěvy ve vytrženť ducha, ale budu zpívat takě s vědomou myslí." Jesty}Ž:e rveri
nic jiného než to nadpřirozené, které zde působí, pak vyjadřuješ-li určité požehnání, "kcJyč7ys dčkovciJ Boft{ iJe wfrzvenz', /.cz*
by ten, který do toho nen{ zasvěcen, mohl říci Amen k tvém ďíkwmdání, když neroz.umí tomu, co říkášť (14,1&)

Jestliže  mluvím  a  nepoužívám  přitom  rozum, jistě  to  nemůže  oslovit  posluchače  v  rozumové  oblasti.  Když  se  mluví  o

posluchačích, je zde použit výraz r.d!.ofgLs, tzn. někdo, kdo nerozumí. Tento výraz se použi'vá v mysterijních kultech. Jedná se
o někoho, kdo není zasvěcen do mysterijni'ch kultů.  Přijde na bohoslužby třeba ze zvědavosti, ale není do bohoslužby přímo
zasvěcen. Možná tam přišel ze sympatií nebo ze zvědavosti, ale sám není součástí oné skupiny, neni' členem společnosti, která
něco uctívá, není do toho zasvěcen.  Když si to uvědomíme, pochopíme, co bylo tou hlavní Pavlovou starosti' -růst a prospěch
sboru, Je tady společenství lidí s různými dary a je třeba, aby se srozumitelně podělili o to, co jjm bylo dáno. Neplyne-li z těchto
darů  Žádné požehnání pro ostatní, jsou vlastně  zbytečné.

Dál  pokračuje  (14,17):  "ry  sz.ce  cbž7řč7  Tzdóváš  d!b,   c!Ze  drz{Áý  z  íoÁo  nemcz'  zVcz'cJný  ztzvz.Íek."  Pavel  uzavírá  tento

Pododd.il Slovy (14,18+9)., "Děkuji Bohu, že mám dar mluvitjazyky více než vy všichni, ve shromáždění však -abych
potňil i dmhé,  raději řeknu pět slov sro7~umitelně  než tisíce slov ve vytržení." SrozHrrir+ehé slovo má tis'ickidl Vyšsšs.i
hodnotu než slovo ve vytržení. Je zde jasně předložen výběr, Proto si kladou mnozí vykladači otázku, co Pavel myslí ti'm, když
o sobě  ři'ká,  Že  mluví jazyky více  než všichni.  Použi'vá humor?

"Bratří, ve  svéni  niyšlení  nebiňte jako  děti.  Ve  zlém .buate jako  nemluyňata,  ale v  myšlení buáte  dospělí."

(14,20)  Pavel příchází do další etapy svého vysvětlování.  Nebudte děti ve smyslu -bez soudnosti.  Jedná se o stejný termín,
kteů byl použit ve 12. kapitole pro rozpoznáváni' duchů, Co se týče schopnos{i rozpoznávat, nesmi'te být děti,  Na druhé straně
tváři'  v  tvář  zlu  můžete  být  i  dětmi.  Co  se  týče  rozpoznávání,  měli  byste  být  dospěli'.  Znovu  tady  Pavel  říká,  Že  Bůh  nás
nezbavuje schopnosti, kterou nám dal.  Odvolává se  na Zákon a cituje z proroků.  Hovoří o zákoně,  ale cituje  proroka lzaiáše:
"Jinými jaz.yky a ústy  ciz;oz,emců budu mlwit k tomuío  tidu,  ale  ani tak mě  nebudou posloiichat." TerTho ď+ďl (}Z

28,11-12)neodpovi'dázněni`hebrejskéhotextuanizněníseptuaginty.Podlenašichvědomostíneodpovídážádnémuoficiálnímu

překladu. Víme jedině to, Že Origénes ve 3. stoleti` řekl, Že našel jeden řecký překlad tohoto znění, U proroka lzaiáše tyto verše
chtějí  říci  toto:  Izraelci  neposlouchají  Boži'  prorocké  poselství  z  lzaiášových  úst v jejich  rodné  řeči,  i  když  mu  rozumí,  Když

přijdou Asyřané, budou hovořit jazykem, kterému lzraelci vůbec neporozumi'.  Nebezpečí, které lzraeli hrozi' di`ky neposlušnosti
Bohu, se opravdu projeví.  Pavel cituje tento výrok proto, aby uvedl  problém jazyků, kteúm není rozuměno, a aby také  uvedl
své  prohlášeni'  (14,22):  "M/ztvGnz'/.czzyAy  #enz' í€dy znczme#ím  k vz'řč7,  nýGrzv k nev€-řÉ7..."  Na první  pohled se tento výrok

jeví jako protimluv k verši předcházejícímu. Tento verš je sporný -jedná se o jednu z nejtěžších pavlových textů. Text z lzaiáše
hovořil  o  tom,  Že  lzrael  porozumí  prostřednictvím  cizího jazyka cizincům,  protože jazyk,  který  pouŽíval  lzaiáš,  je  měl  něco
naučit, Získáváme dojem, Že tento jazykje znameni'm pro věřící lidi. Je třeba si však připomenout skutečnost z lzaiášovy doby.

V době  lzaiáše  byl  lzrael  nevěrný.  Je  tedy  logické  to,  co  se  Pavel  chys{á říct.  Tento  cizí jazyk  nebyl  znamením  pro  V,
kteúm  lzaiáš kázal.  Nebylo přeci  nutné,  aby čekali,  až přijdou  Asyřané se svým cizím jazykem,  aby pochopili, co říkal  lzaiáš
-ale právě těm, kteři' nevěřilí lzaiášovým slovům, bude cizí jazyk Asyřanů znamení toho, Že lzaiáš mluvil pravdu. Tak chápeme,

Že cizí jazyk je  znamením pro nevěři'cÍ.  Problém  nesprávného porozumění spočívá v tom, Že klademe  automaticky rovnítko
mezi slovo Žid a věři'cí.  lzaiáš chce ři'ci, Že cizí jazyk není znamením pro Židy, protože jsou Židy, ale je znamením pro ty, kteří
nevěříli  lzaiášovu  poselství.

Poté,  m  Pavel  vysvětlil  situaci  v době  lzaiáše,  přechází  na současnou  situaci  ve svém  sboru  (14,23):  "Kdyb  sÉ?  cGJcz'
církev sešla ve shroínáždén{ a všichri by mlwili ve vytržen{, a přišli by ta;m lide nez,asvěceh{ a nevěř{cí, cožpak
néířgkr!ozf,  zV€  G/cÍzÍ!z'fe 7"  Docela snadno  můžeme  potvrdit tuto  reakci.

] KJor 14,k4J2:5., "Budou-li všichni mlurit prorocky a přijde tam Člověk nevěříc{ nebo nezasvěcený, bude vŠ{m,
co  slyší,  sowz;en  a iisvědč;ován, vyjdou najevo věci skryté v jeho  srdci,  takže  padne  na kolena,  pokoří  se  před
BOÁe7n   cz   wzr[cÍ..   ttvsktí*zt  /.G   mezz.   vcz'mz.   B#ri.Ítí"  Tuto  reakci  není  těžké  pochopit,  protože  proroctví  přináší  zcela
srozumitelné poselství.  Protože je to poselstvi' sdělované Bohem, musi' se dotknout srdce  nevěři'ci'ho nebo toho, kdo se o ně
zajímá.  Tyto  tři  verše  není  těžké  pochopit.  Tím  obtížným  je  návaznost  textů  na to,  co  předcházi'.  Domnívám  se,  Že  se  mi

podařilo ukázat na vztah mezi 21, a 22. veršem. Nejsem si všakjist, že budu schopen vysvětlit vztah mezi veršem 22.  a dalšími
třemi verši.  Jsem dokonce tak daleko, Že si kladu otázku, jestli  si sám  Pavel  rozuměl. Ce[l jsem  množství výkladů,  ale Žádný
mne  nepřesvědčil o správnosti. Ještě  stále hledám,.a proto v tomto bodě  musím mlče[,

"Co z toho plyne, bratří? Když se shromažidujete, jeden má žalin, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha,

ještě jiný  promlwí ve  vytržení  a  další  i:o  vyloží.  Všecko  ať  slouží  ke  společnémii  růStu."  (14,26) Neiwe POH}ůdá
řečnickou otázku,  a pak vyvozuje praktické důsledky toho, co řekl dosud.

Každý  má svobodu  vyjadřování.  Každá svoboda má však svá pravidla,  Když  někdo říká,  že  může  dělat,  co chce,  aŤ se

potom nediví, když je okraden.  První omezeni' je na konci verše 26 -"vsve czf-s/octzvz' kc spoJ€ČnÉ3'mí{ ríistí4." Pavel vi', co chce,
Od  12.  kapitoly opakuje stále  totéž.

D*le d*NárŇr'ik!Jaid., " Pokiid jde o mluvení jaz.yky, dt promluví dva nebo tři, jeden i)o druhém, a někdo aít vykládá.
Kdyby neměli vykladače, cň ve shromážděn{ mlčí, ka~ždý ve vytržení jen pro sebe  a před Bohem." (14,2]-TS)To.ťe
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Pavlovo přání, pokud jde  o mluvení jazyky ve shromáždění,
"Z prorokz3  czf-promJ[ttn' dvc!  iiebo  fří  ci osfczfni' oJY Ío poscťzwj.i'."  (14,29)  Dalši' část mluví o prorocích -je zde stejné

omezení  na dva nebo tři  lidi jako v předchozím  případě.  Dál  uŽ omezení  není.
"Dostane-li  se  zjeven{ jinému ve  shromáždéní,  necJťf  ten  prvn{  umlkne.  Jeden  po  druhěm  mťiižete  všich_ni

prorocfty  prombví.f,  czby  ysvi.cÁnz'  áyJz. po#ČČJnz.  cz  vs'Ícůnz.  Íczk' poizGz4zeni'. "  (14,30.31)  Tato  pravidla nejsou  těžká  k
pochopení,  "Prorok přGc.e  ovJóďcz' svfj proroc@  cbr."  (14,32)  Když je  prorok pod inspirací,  neztrácí schopnost ovládat
situaci.  Jestli  nějaký  fenomén  uznáváme  jako  fenomén  inspirace,  nepřichází  ještě  automaticky  od  Boha,  ale  schopnost
rozsuzovat dává rozpoznat, jestli je to od  Boha,  nebo ne.  Je to výsledkem  toho, jak  Bůh stvořil  člověka  (viz vysvětlení darů
v  12.  kap.).  Dar rozsuzování  byl  dán  až po prorockém  daru,  aby  ho "reguloval".

Zde  je  určité  shrnutí:  "BziÁ  Jte#!' Boftcm  z;#czfkzť,   #ýz>H.  BOÁem  pokje."  (14,33)  V  následujících  verších  jsou  jisté
skutečnosti,  které  kladou  svobodě její hodnotu.  Svoboda,  která má definované hranice, je  krásná.  Bůh  není  Bohem zmatků
a svoboda, která má hranice,  přináší pokoj,

Zdá se,  Že  další text  nesouvisí s naším  tématem.  "Jczko  ve  i+svgc%  obcícÁ  Boz'z'Áo  Jz.d#,  zVG#y  #GCÁÍ vG  s7!ro77icíz-dčnz'
ml,Čí.  Nedovoluje se jim,  aby mlwily;  majť se podřizovat, jak to  ř{ká i Zákon." (\4,34;)ZáfiťTr\ď)o tJy mT\e,kůeú Z.#kpn
to říká. Když Pavel hovoří o zákonu, neznamená to, Že myslí na zákon v Písmu. Zákon u Pavla má i jiné významy, např. logika
myšlení nebo názoru, ale také zvyk (v našem případě), tedy určiv bontón.  Možná to byla otázka právě v oblasti  Korintu, V 11,
kap.  Pavel ři'ká, ,Že když má Žena prorokovat,  má být přikryta, z čehož vyplývá, Že  Pavel  nezakazuje Ženě  mluvit.  (Protimluv
11.  a  14.  kapitoly  ukazuje  určité  protiřečení  myšlenek.)

" yys'b  snocJ sÍovo  BozY!' od vás7  NeGo pří.šJo /.éJn  k vcžm  scz7noín);#z?"  (14,36) Toto je  přísné slovo ke  Korintským.
"Pokládá-ti se  někdo  za proroka nelm z;a čl.ověka obdařeného  Duchem, měl by  poz,ncií, že to,  co vám píšu, je

pň.%zcz'nz' Pcínč."  (14,37)  Pavel zde hovoří na základě své  apoštolské  autority, tedy uvažování,  které je vedeno  Bohem. V
I  Kor 7,10 dělá ve své řeči  rozdíl mezi svým vlastním názorem a tím, co řiká Pán. V I  Kor 14,37-38 jsou velmi silné výrazy.
"Jído  fo  nez!zncz'vcz',  ngcJo/.cZ€  scz'77i  #zncí#z'."  (14,38)  Může  to znamenat,  Že  nebude  uznán  Pavlem.

Nďkonec Ťťicházji obecTTý  z.ůNěr'. "A  tak,  bratři  moji,  horlivě  se  snažte  prorokovai  a  nebra_ňte  mluÝf jaz.yky.
VLšgcňno  c!ř sG  dč/.e sZz4svnev  cz spořcíc!cznč."  (14,39.40)  Tento závěr by nás  pro svou jednoduchost mohl  uspcikojit.
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