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DÍLO BOŽÍHO DUCHA V KŘESŤANOVI 

 (1J 4,13-18) 
 

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal 

svého Ducha.  (14)  A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec 

poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.  (15)  Kdo vyzná, že Ježíš je 

Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.  (16)  Také my jsme 

poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a 

kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.  (17)  V tom jeho 

láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – 

neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.  (18)  Láska nezná 

strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a 

kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 

 

Shrnutí:   

Bůh Otec poslal svého Syna, aby byl Spasitelem světa. Ducha 

svatého pak Bůh poslal, aby mi dosvědčoval Jeho lásku a dával mi 

jistotu a pokoj. 
Pro 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Jak nám apoštolové dnes svědčí o Bohu? 

2. Kdo může poznat Boží lásku? 

3. Proč se křesťan nemusí bát dne soudu? 
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ÚVOD 

Bůh Otec dal křesťanovi svého Ducha, aby jej ujišťoval o své lásce, 

vychovával do Kristovy podoby a dovedl do Božího království. Duch svatý 

nás vede od strachu ze Soudu k pevné důvěře v Boží milost kvůli Kristu. 

 
 

 

I. DUCH BOŽÍ PŮSOBÍ NAŠI VÍRU V PÁNA JEŽÍŠE 

 

1. Apoštolové spatřili Krista a dosvědčují jej – Nový zákon 

 

2. Duch působí, že člověk vyznává Ježíše jako Syna Božího 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 16:13, Mk 16:14, Sk 1:8, 1K 12:3, J 20:29, 1J 5:6, J 15:26-27, Sk 5:32, Ř 8:14, Gal 5, Ř 

8:5, Žd 6  

 
 

II. DUCH SVATÝ NÁM PŘINÁŠÍ BOŽÍ LÁSKU 
 

1. Apoštolové poznali Boží lásku – v odpuštění  

 

2. Boží duch působí, že člověk poznává Boží lásku 
 

 

Biblické odkazy:  

� 1J 4:9-10, Ez 18:30, Žd 4:7, J 3:3-6, J 6:63, Lk 18:13, 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. JISTOTA PRO DEN SOUDU 
1. Jistota smrti a soudu  

 

2. Boží láska v nás dochází cíle – budeme jako Kristus 
 

Biblické odkazy:  

�  Ž 75:1, Sk 10:42, 2Te 1:6-9, Mt 25:45-46, Žd 2:14-15, Gal 4:6, Ř 10:9  

 

 

 

 

   

PRKÉNKO, HADŘÍK, MLADÍ, 

NITRO, EMANY, HANOBA, FANGO, 

OBJEV, LÍČIDLO, NIKOTIN, AGORA, 

NOÉMA, NULÁK, NYLON, ARÉNA, 

SCÉNA, STÉBLO, POTÁČ, KLAMY, 

ANODY, BICYKL, DŘEVINA, ÚPONA, 

OMEGA, ANDĚL, ANION, UMRLEC, 

PŮLARCH, OCTAN, POUTO, STRUP, 

HOROR, VOJÍN, OTAVY, DOJIT, 

GEKON, LOSOS, FOSGEN, IKARUS, 

NIRVANA, POROTY, TAKCE, DŘEVO, 

AKCIE, LÁTKY, AGNÁT, ATOLY, 

ROMÁN 

Osmisměrka 
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Indie: Dav veřejně zesměšnil pastora 

Ve spolkovém státě Uttarpradéš došlo k incidentu, při kterém byl křesťanský 

pastor veřejně zesměšněn za to, že údajně vedl několik mužů k obrácení. 29. 

ledna dorazila k domu pastora Awdherše více než stovka aktivistů z hnutí 

Badžrang Dál, mládežnické organizace šířící myšlenky hinduistického 

nacionalismu, a násilím jej odvedli na místní ústředí ve městě Orai. 

  

Aktivisté pastorovi vyholili hlavu, obočí a knír, posadili ho na osla a vodili ho 

ulicemi města. Kolem krku mu navíc pověsili boty, což je v Indii znamením 

hanby. Když na místo dorazili policisté, dav odmítl pastora propustit. 

Policisté museli přivolat posily, aby situaci zvládli. Přestože celá akce údajně 

začala pokojně, policisté incident vyšetřují jako pouliční výtržnost. 

 

Kéž Bůh připomíná pastorovi Awdhešovi žalmistova slova (Žalm 119,50–52): „Je mi 

útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život. Opovážlivci se mi velice 

posmívají, já se od tvého Zákona neuchýlím. Připomínám si tvé dávné soudy, 

Hospodine, v tom útěchu najdu.“ Modlete se, aby v nich nalezl útěchu i pastor 

Awdheš. Kéž se zostuzený duchovní, stejně jako apoštolové, raduje z toho, „že se mu 

dostalo té cti, aby nesl potupu pro jeho jméno“ (Skutky 5,41).  

 

Žalm 86:9  Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, 

Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno. 


