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Jako Ježíšův učedník toužím po hlubším vztahu se svým nebeským Otcem.
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Pět rozměrů spolupráce s Duchem
svatým v prorocké službě
Stephen Boler
Hebreům 6,4-5
Proto je nemožné pro ty, kteří byli jednou osvíceni,
okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha
svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího
věku...

1.

Osvícení
Zjevení potřeby, Ježíše, díla kříže
o = světla v poloze „Zapnuto“
Pavel - služba objasňovat (Ef 3,9)
Zjevení je klíčem k proměně
o “Proměňujte se obnovou své mysli“(Ř 12,2)
Proroctví znamená „rozsvítit si světla“
o = osvícení ducha
Ježíšova zaslíbení
Boží tajemství
Boží záměry
Současná pravda
• Co Bůh činí v současné době tj. spravedlnost
o Prorocká služba má aktivovat zjevení
Odpovědí, která je vyžadována, je ve víře do toho vstoupit
Záře jeho obličeje
o Proroctví je svědectvím o Ježíši
Kým Ježíš je, jeho charakter, jeho živá přítomnost, jeho
královská autorita, jeho spasitelná milost a moc kříže, jeho
současné Slovo, jeho druhý příchod
Dary milosti - osvětlování od Ducha
o Proroctví přináší milost Nové smlouvy
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Odlišný tón než ve starozákonním Zákoně. Proroci SZ však
ukazovali na Krista - Bůh sice prorokoval soud, ale on sám
do toho vstoupil, abychom my mohli být osvobozeni (1K
15,54-55 a Oz 13,14).

2.

Nebeský dar
Podle Písma je darem od Boha:
o Spása, spravedlnost, věčný život
Konkrétní Kristova zaslíbení
Zkušenost s Bohem a zakoušení jeho požehnání
o Dar Ducha svatého
Duch mocně spočívá na …, např. SZ příklady, Sk 2
Rozněcovat ten dar - pro dílo služby (2Tm 1,6)
Vše od Boha je dar - věrnost
Proroctví - odhaluje a buduje na nebeském daru - přivádí nás
do rozměru Ducha svatého
o Proroctví odhaluje, vkládá, rozdmýchává dary a povolání Ježíš naplňuje všechny věci
Např. Timoteus - dary pro službu skrze předání a proroctví
Vše skrze Ducha svatého - pro Království
Žádná omezení
Používat dar, vlastnit dar, být darem
o Dar Ducha - dar služby - pětinásobný úřad
Pětinásobný úřad Proroka = Kristus v daném člověku
Sk 2 - Vaši versus Moji služebníci = růst

3.

Účastníci Ducha svatého
Partneři pro Ducha
o Spojeni s ním v jeho díle = identita
Rozvíjení vztahu a citlivosti
o Citlivost na pomazání, hlas, dojem
Pomazání stále „vtírané“, tučnost
o Důvěrnost, chození s Bohem, důvěra - růst
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Být opatrný a nezarmucovat jej
Proroctví - buduje tento vztah
o Tím, že přináší Jeho přítomnost a slovo

4.

Dobré Boží slovo
=“rhema“= živě promluvené slovo
o Být živ ne jenom chlebem, ale rhemou od Krista
o Víra přichází … skrze rhema
o Ježíš obmývá církev pomocí rhema
o Pokud je v nás rhema … vyslyšené modlitby a nesení
ovoce
o Rhema od Boha = Meč Ducha
o Ježíš drží všechny věci svým rhema
Základní složka proroctví = rhema
Proroci - slouží tím, že přinášejí rhemu a zajišťují, aby
proudila do církve
o Žádná „špatná“ slova (Ef 4,29)
Vyjádření vztahu Boha s námi
Stvořitelské slovo
Slovo Kristovy vlády
Ačkoli je rhema přínosné, přichází zjevení mnoha způsoby
Způsoby, kterými přichází zjevení:
o Písmo
o Dojmy - smysly - vnitřní svědectví
o Závěry
o Pánův hlas
• Stálý tichý hlas, vnitřní a vnější slyšitelný
o Sny a vize - výklad je velmi důležitý
o Vytržení, uchopení Duchem svatým
Důležitá je čistá komunikace, která nás povznáší = rhema
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5.

Moci budoucího věku
= Věk vzkříšení, věk Království
o Svědectví o tom, že Ježíš přijde, připravte se
Realita moci Království
o Projevy Království
o Zjevení slávy, která má přijít
o Proroci a prorocká služba potvrzují Božskou skutečnost
Prorocká služba - znaky Království
o Např. uzdravení = všichni zdrávi
o Poznání = plnost poznání
o Spravedlnost!
Ježíšovo dílo je dokončené
o Přijď tvé Království - teď!
Proroctví vidí, co má přijít a prohlašuje, že se to uskuteční
o Proroctví je svědectvím o Ježíši
o = Větší objasnění!
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Slyšení Božího hlasu - jak Bůh mluví
Angela Bolerová
A. Způsoby, kterými Bůh mluví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stvoření - Ř 1,19-20
Písmo - 2P 1,20-21
Pokoj - F 4,7; Ko 3,15
Tichý jemný hlas - 1Kr 19,11-12
Sny - Mt 1,20; Gn 40
Vize (včetně dojmů a obrazů) - Sk 10,3 a 9,10
Vytržení - Sk 10,10

B. Způsoby jak slovo přijímáme: pět smyslů
C. Způsoby, kterými slovo sdělujeme: řeč, modlitba, zpěv,
psaní, tanec, prorocký úkon
D. Jak začneme
•
•
•
•
•
•
•

Věřit - J 10,27
Toužit - 1K 14,1
Žádat - Mt 7,7
Víra - Ř 12,6
Odvaha
Láska - 1K 13; 14,3
Dovolme, aby nám druzí pomohli učit se

E. Podobné zvuky: 1S 3,16
F. Jak poznáme, že je to Bůh, kdo k nám hovoří?
1J 2,22; Zj 19,10
1. Slovo je doprovázeno vnitřním pokojem.
2. Slovo je vždy ve shodě s učením Bible.
3. Slovo je vždy v souhlasu s učením, že Ježíš je Bůh, zemřel
na kříži, byl vzkříšen z mrtvých, vystoupil k Otci a je Pán
pánů a Král králů.
4. Když k nám hovoří Ježíš, jsou jeho slova vždy plná lásky a
milosti. Není krutý ani negativní.
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G. Příklad - jako rádio
H. Duch svatý nám pomáhá slyšet
J 16,13; 15,26; 14,26
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Služba dary Ducha podle Otcova
srdce
Angela Bolerová
1. Dávající Otec: J 3:16; Ga 1:4
2. Pouze dobré dary od Otce: Jk 1:17
3. Tyto dary jsou v, od a skrze Ducha svatého: Mt 7:11; L
11:11,13
4. Co dává Otec:
• Království - L 12:32
• Pravý chléb - J 6:32
• Zjevení – Mt 11:25; Mt 10:20; Mt 16:17
5. Když v modlitbě požádáme, Otec dává:
Mt 18:19; J 14:13; J 15:16; Mt 6:1,4,6,9,14,15,26,32
6. Otec nám chce dát Království:
L 12:32; Mt 25:34; Mt 26:29; J 2:16; Mt 13:43; L 22:29
7. Zjevení Otce a Ježíše skrze důvěrný vztah: J 1:18
8. Syn dělá to, co dělá Otec:
J 3:35; J 5:21; J 5:22; J 5:26,30; J 6:37; J 6:39,40; J 6:65; J
10:17; J 10:29; J 17:11,24; J 18:11
8. Větší skutky skrze vztah s Otcem: J 5:19,20; J 14:12
9. Otec dávající Ducha svatého na žádost Syna pro jeho
dílo na kříži:
L 24:49; J 14:16
10. Služba plynoucí z identity a vztahu s Otcem: J 13:3
11. Místo vlády dané Otcem: Mt 20:23
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12. Milosrdný Otec: L 6:36; Mt 6:14-15.
13. Otec milosti a pokoje:
Ř 1:7 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše
Krista.
1K 1:2; 8:6; Ga 1:3; Ef 1:2; 6:22; 1Tm 1:2; 2Tm 1:2; Tit 1:4;
1Te 1:1; Fp 1:2,3; 2K 1:2; 2Te 1:2; 2:16; Ko 1:2.
14. Otec povzbuzení: 2K 1:3
15. Otec veškerého požehnání: 2K 11:31; Ef 1:3; Mt 25:34
16. Synové Boží: Ga 4:6; 2K 6:18; Ef 3:14,15; 2Pt 1:17; 1J
3:1
17. Přemožení a Otcovství od tohoto Otce – vztah syna:
1J 1:3; 1J 2:12-14
18. Opět identita a vztah: Ju 1:1
19. Uctívání Otce: Ko 3:17; J 4:22-24
20. Marnotratný syn: L 15
v. 12 Otče, dej mi dědictví
Otec – 17,18,20,21,22,27,28,29
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Slyšení skrze Slovo
Angela Bolerová
1. Slovo se stává mečem.
Pís 3,6-8; Ž 149,6
2. Meč Ducha, který je slovem (rhema) Božím.
Ef 6,17
3. Součást definice meditace = vnitřní přijetí pravdy.
L 2,51
Jedení a trávení slova: Jer 15,16; Ez 3,1-3; Zj 10,8-11
Příklady: Jako když kráva žvýká a tráví trávu. Jako mana.
Meditování přináší život: Mt 4,4; 2P 1,4
4. Slovo nad kterým meditujeme, se stává mečem, který
porazí nepřátele.
Joz 1,3-9; Ž 149,6-10; Ž 23,5
5. Meditování znamená hluboko kopat ve vztahu s Bohem
a v jeho slovu. Pak se nepohneme v čase povodní nebo
vichřice: Mt 7,24; L 6,47-49
6. Popis lidí žijících v poslední době: 2Tm 3,1-10
Boží lid: 3,10-17; 2Tm 4,2
7. Další významy meditování
Zůstávání ve Slově tak, aby na ně zářilo světlo Ducha a aby
přišlo zjevení Slova pravdy za použití písní, nástrojů, poezie,
studia a přemýšlení o slově a jménu a Božím charakteru.
8. Příklady meditování:
•
•
•

Maso a brambory
Jako včela
Vně vztahů

9. Cesta do Emaus: L 24,13-35
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10. Náměty pro rozjímání
• Boží slovo
• Ježíš, Otec - jejich charakter, sláva, velikost, dobrota,
spravedlnost, Boží jména
• Boží skutky, zázraky a znamení
11. Vlastnosti a ovoce toho, kdo medituje nad Slovem:
David z Betléma: 1S 16; Ž 1; Ko 3,16; Da 11,32-33
12. Společníci meditace
Četba Slova, studium Slova, zkoumání Písem podobně jako
Berojští ve Skutcích 17,11
13. Meditování:
• Ptejte se - kterou část studovat - obvykle systematicky a v
kontextu
• Jak dlouho - 15 minut a přidávat
• Je to On? - Oslavuje to Boha? Povznáší mne to? Rozšiřuje to
mé poznání Boha? Je to biblické?
• Buď v odpočinutí, v klidu.
• Čti celou kapitolu kvůli kontextu.
• Vezmi si menší část 1-3 verše
• Pomalu o nich rozmýšlej
• Začni se je modlit
• Můžeš-li, zpívej je
14. Odezva
• Téměř vždy budete vtahováni do modlitby a chvály těmito
verši
• Zůstávejte v těchto verších
• Očekávejte na Pána, dokud nepřijde světlo
• Když zjevení přijde, odpovězte chválou, modlitbou,
děkováním, vyznáním a přímluvou.
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Vybudování spolehlivých základů
Stephen Boler

Úvod
Pavel v 1K14,4 říká, že proroctví buduje.
Prorocká služba je něčím zásadním a pokládá základy v
církvi, stejně tak jako apoštolská služba.
Ef 2,20 - Byli jste vybudováni na základě apoštolů a
proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
1K 12,28 - A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za
druhé proroky, za třetí…
Jaké základy mají být položeny?
o Čím lépe tomu porozumíme, tím efektivnější z pohledu
věčnosti bude naše prorocká služba.

Vidět velký obraz - co Bůh buduje?
Čím jasněji porozumíme záměru, jaký Bůh v Kristu má a
tomu, co a jak Bůh buduje, tím „zacílenější“ naše prorokování bude.
o Učíme se vidět velký obraz
Ačkoli se jedná o velký obraz, obsahuje mnoho podobrazů.
Znamená to vidět samotného Boha, který je bez omezení.
Existuje nebezpečí, pokud si myslíme, že vidíme celek a
nejsme otevřeni vidět více.
Příklady:
o Kde se právě teď nacházíme v Božím plánu a ve vztahu k
němu?
o Kde se nacházejí lidé, kterým sloužíme?
o Kde se nachází místní církev?
o Kde se nachází národní, či obecná církev?
Co je pro Boha v současnosti prvořadé?
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o Prorocká služba je cenná tím, že osvětluje Boží současné
priority.
Aktivně budovat za pomoci prorocké služby však znamená
mnohem více, než jen přinést slovo, ale vědět, že budujeme
lidi ve víře a pomáháme jim vstupovat do pozice víry
v Krista. Tehdy potřebujeme pracovat na větším obraze:
o Částečně se to děje při pastýřské a apoštolsko-prorocké
službě.
Existuje rovnováha mezi:
o Budováním na tom, co známe a co je nám zjeveno.
o Budováním na novém zjevení, do kterého Duch církev
vtahuje.
Přítomná pravda versus nově osvětlená pravda stará.
Velice snadno se stane, že:
o Jsme přespříliš zaměřeni na současnou „pravdu“ a
přehlížíme širší, základní a zásadní otázky, např. to, co
Bůh v současnosti činí např.v prorocké službě.
Pětinásobná služba přináší vyváženost, když vanou „větry
různých učení“.
o Být příliš zaměřeni na současné potřeby v pastýřské
službě (tj. dostat se za svoji víru, anebo používat proroctví
k řešení pastoračních záležitostí)
Je však důležité odpovídat na současnou situaci, ale zároveň
se natahovat po nových věcech, které Bůh zjevuje.

Co Bůh buduje?
Základy napovídají, jaká bude stavba. Takže co Bůh buduje?
Písmo nám ukazuje, že Bůh buduje dvě základní věci.
o Církev jako Boží chrám - a tedy lidi, kteří církev tvoří.
o Boží království - skrze církev.
Písmo říká jasně, že prorocký dar buduje církev. Prorocká
služba církev vybavuje.
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Jak pomáhá prorocká služba pokládat základy a
budovat?
1. Proroctví zjevuje
Proroctví je reflektorem, který osvětluje duchovní pravdu, takže
ji můžeme „vidět“. To zahrnuje mnoho různých faktorů:
Boží charakter - tak abychom Boha mohli znát a rozuměli
tomu, co činí.
Boží priority - abychom byli schopni pohybovat se spolu s
ním - poslušnost, přímluva.
Boží sláva - abychom jej mohli uctívat.
Vykoupení, milost a Boží milosrdenství - abychom jej mohli
milovat, být spaseni a uzdraveni.
Boží skutky - abychom byli schopni vidět
(tj.přirozená znamení) a věděli, co Bůh činí.

jeho

činy

Pravda Písma - abychom mu správně rozuměli.
Boží zaslíbení - abychom znali své dědictví, svoji identitu a
určení pro svůj život.
Boží moc - tak, aby naše víra byla posilována.
Naše současné okolnosti - abychom mohli přijmout milost.
Stav našeho srdce a naše postoje - abychom se dali do
souladu s Boží láskou a milosrdenstvím.
Naše duchovní prostředí, tj.město, andělský svět, démonický
svět atd. - tak, abychom reagovali odpovídajícím způsobem
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2. Proroctví je duchovní
Proroctví duchovně buduje - to znamená, že buduje duchovní
struktury, duchovně formuje lidi. Není zaměřené na lidskou
mysl i když je vyjadřováno pomocí slov, a tak jej mysl
dokáže chápat; mysl je dveřmi do ducha.
Důvod, proč je mysl zapojena spočívá v tom, že srdce vždy
potřebuje souhlasit s Boží slovem pro nás, abychom z něho
přijali duchovní užitek.
Proto je pro účinné budování tak důležité správně chápat
záměr a fungování lidského ducha a jeho duchovní
dynamiku.
Prorocká oblast tedy rozvíjí nově stvořeného člověka a
duchovní církev.
3. Proroctví motivuje
Ze zkoumání Písma je zřejmé, že nejdůležitější úlohou
lidského ducha je motivace od Boha. Proroctví se vztahuje
v první řadě k posilování a vybavování ducha a srdce
způsobem, který motivaci přesahuje.
Duch a srdce jsou proto velice úzce spojeni - proroctví
posiluje vůli.
Pavel se v 1K 13 zaměřuje na víru, naději a lásku. Toto jsou
věci, které nás motivují:
o Láska - motivace pro vztah a činy ve vztahu k druhým a k
Bohu
o Naděje - motivace ve směrování záměru a života podle
Božích zaslíbení
o Víra - motivace pro Božské jednání v důvěře v jeho lásku,
milost a moc
Pomáhá zjevovat to, co je v současnosti pro Ducha svatého
nejdůležitější, takže to, co se buduje je vybudováno na
současném proudu života z nebes.
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Pomáhá soustředit se na záležitosti srdce, takže je budován
život a ne mrtvé struktury.
Odhaluje rady srdcí, takže je ustanovována pravda.
Napomáhá dosadit správné lidi na správná místa v těle
Kristově a v Božím díle, tzn. zjevuje povolání a záměry.
Slouží milostí, odhaluje milost, uvádí lidi do milosti.
J 1,17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a
pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Kontext proroctví
Souvislostí je Božský věčný záměr pro člověka a zemi.
Bůh postavil Adama na zemi proto, aby
o si podmanil ďábla.
o zjevil Boží charakter a podstatu.
o přivedl zemi do plnosti skrze zjevení Boží slávy a plnosti.
Ve vztahu s Bohem a užívání moci Božího slova.
Boží záměr s člověkem se nezměnil

Cíle a záměry
Cílem je tedy plnost, sláva, Království.
Prostředníkem je člověk, který zjevuje a ustanovuje Božskou
podstatu.
Člověk je POTRUBÍM, skrze které Bůh proudí na zem
Vykoupení
Současným Božím dílem je vykoupení - uvést následky
Adamova pádu do původního plánu.
Toto dílo je úžasné!
Vykoupení zjevuje větší slávu - slávu Boží milosti.
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Protože Ježíš byl zabit od založení světa.
Předcházel tomu pád a proto se nastala příležitost zjevit Boží
slávu a milosrdenství.
Protože vykoupení mělo své důsledky, Boží původní záměr je
zjevován stále intenzivněji - šalóm na zemi.

Co je jeho základem?
Základem je dokončené Kristovo dílo.
o Není nic, co bychom k tomu potřebovali přidat.
o Jediné, co potřebujeme všichni učinit, je spočinout v tom
= NZ šabat.
Klíčem je porozumět, že v Kristu nám Bůh poskytl vše pro
naši spásu, proměnu a spravedlnost a to všechno je třeba
jednoduchou vírou přijmout.
o Boží spravedlnost je zjevována skze víru od počátku do
konce.
Proto vždy pracujeme prorocky:
o Jsou lidé založeni v Kristově díle?
o Rozumějí mu v každém ohledu?
o Co je potřeba učinit, aby se lidé dostali do Krista?
o Je víra jejich alfou i omegou, nebo vlastním výkonem?
Pokud se prorocká služba těchto oblastí nedotýká, míjí se
svého cíle.
o Budovat, povzbuzovat, naléhat
V KRISTU.

Pět Pavlových doktrín
1. Odpuštění - již nikdy žádné hříšné obviňování - žádná vina.
2. Nová přirozenost - skrze víru nám byla dána Kristova
přirozenost.
3. Chození ve spravedlnosti - otevřená nebesa = dědictví = klíč
ke zjevení.
4. Autorita = milost k budování Království a zjevení Boha.
5. Moc
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Čtyři aspekty Kristova díla - a prorocké služby
1. Zjevovat kým Bůh je - jeho podstatu, charakter a vůli.
2. Zjevovat, kdo jsme my - v Kristu - Kristus na zemi, nositelé
jeho obrazu, vládci, synové Boží.
3. Zjevovat, co máme - v Kristu - autorita, moc, přízeň,
požehnání, odpuštění, spravedlnost.
4. Zjevovat, co děláme - s tím, co máme - (neděláme věci
proto, abychom něco získali, dostáváme, abychom dělali)

Úkol prorocké služby
Pokud je pro Boží království klíčové, že se projevuje skrze
člověka a skrze církev:
o Obnovit pro vztah s Bohem
o Obnovit k Božímu obrazu
o Stát ve spravedlnosti
tj. tak, že nebe bude moci proudit skrze něho
Toto je úkol, který před námi stojí. Napomáhat s výše
uvedenými věcmi.
Prostředky, které máme v Kristu - on provedl výměnu:
o Náš hřích za jeho dokonalou poslušnost.
o Naše porušená přirozenost za jeho dokonalý charakter.
o Jeho spravedlnost místo naší nespravedlnosti.
Prvořadým úkolem je napomáhat s novou přirozeností, s
novou identitou
o Skrze zjevení, vést k víře a obnovenému smýšlení.
Porozumět tomu, kde dotyčná
uvedených pěti Pavlových doktrín
o Co je zapotřebí?
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