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1. Starozákonní letnice na Sinaji 

Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi 

silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl.  Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se 

postavili na úpatí hory. Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na ni sestoupil Hospodin 

v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla.  

(Exodus 19:16-18) 

 

2. Novozákonní letnice v Jeruzalémě 

Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě.  Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se 

žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.  A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se 

rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden.  Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit 

jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.  

(Skutky 2:1-4) 

 

Sinaj nebo Jeruzalém? 

1. Oheň na vrcholku nedostupné hory 

2. Oheň v nás 

 

Sinaj nebo Jeruzalém? 

1. Strach 

2. Smělost 

 

Sinaj nebo Jeruzalém? 

1. Dodržování Zákona ze své síly 

2. Boží zákon v srdci 

Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své 

zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. (Židům 8:10) 

 

Sinaj nebo Jeruzalém? 

1. Služba z vlastní síly 

2. Služba v moci Ducha 



 I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše 

dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.  I na své otroky 

a na své otrokyně [v oněch dnech] vyleji ze svého Ducha, [a budou prorokovat].  

(Skutky 2:17-18) 

 

Žádej o nové naplnění 

A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo;  vztahuj 

svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka 

Ježíše.“  Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem 

Svatým a směle mluvili Boží slovo.  

(Skutky 4:29-31) 


