DUCH SVATÝ a jeho působení | Daniel Heczko
Není snadné psát knihu o Duchu svatém. Velmi si vážíme odvahy
Daniela Heczka ujmout se tohoto úkolu a sepsat základní vyučování
na toto téma. Daniel je vynikajícím kazatelem, jehož obdarování pro
tuto službu a porozumění Bibli je značné.
Jsme přesvědčeni, že tato kniha vám může do mnoha otázek a často
diametrálně rozdílných názorů přinést na základě Bible důvěru
v Ducha svatého, pokoj, uklidnění, jistotu a hlavně zmocnění, které
posílí vaši víru v Boží dílo odpuštění, záchrany a uzdravení tohoto
světa.
Daniel Hurta, CB Maják Vsetín
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Proč jsou i věřící lidé nemocní?
Bůh to dovolil
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• ... Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý?
Zdali ne já, Hospodin?

Bůh je naprosto svrchovaný. Není náš sluha, ale náš Pán. Dopouští

VYDAL: Návrat domů
KNIHU LZE OBJEDNAT: Návrat domů, Plzeňská 166, 150 00 Praha 5
http://www.navrat.cz/duch-svaty-a-jeho-pusobeni-daniel-heczko/d-70506/

Předmluva

................5

Úvod

................7

1. Kdo je Duch svatý

................9

2. Duch svatý přicházející

..............15

3. Duch svatý přebývající

..............27

4. Duch svatý sestupující

..............41

5. Duch svatý zmocňující (1)

..............61

6. Duch svatý zmocňující (2)

..............75

7. Duch svatý pomáhající (sloužící)

............109

8. Provinění proti Duchu svatému

............119

9. Duch svatý v dalších biblických textech

............125

10. Hlavní zadání Ducha svatého

............131

11. Požehnání a nástrahy v charismatickém hnutí

............139

Závěr

............147

Poznámka vydavatele

............149

Literatura

............150

Nemoc může být trestem za hřích
• ... Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh ... můj pane, nenech nás
pykat za hřích... (Numeri 12,10–12).

Do této kategorie můžeme zařadit nemoci, které jsou důsledkem
hříchů, např. opilství, obžerství, nerespektování stvořitelských řádů,
zloba, neodpuštění, „nenepokoj, strach, nedůvěra
trpíme následkem přímých
nebo nepřímých činů, jichž
jsme se dopustili.

Mnoho lidí trpí nemocemi, jež
nejsou důsledkem jejich hříchů.
Je tomu tak proto, že žijeme ve
světě, který poznamenal hřích.
-

trpí nemocemi, jež nejsou důsledkem jejich hříchů. Je tomu tak proto,
že žijeme ve světě, který poznamenal hřích.

•
ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení
svého těla (Římanům 8,23).
Vykoupení (vzkříšení) těla nastane až při druhém Kristově přícho-

