
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

ZASLÍBENÍ JINÉHO PŘÍMLUVCE 
 (J 14:15-31) 

 

On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a 
soud. (J 16:8)   

 

Jan 14:15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 16  a já 

požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky 

- 17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho 

nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

18  Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. 19  Ještě malou chvíli a 

svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také 

vy budete živi. 20  V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy 

ve mně a já ve vás. 21  Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten 

mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho 

budu milovat a dám mu to poznat." 22  Řekl mu Juda, ne ten 

Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?" 

23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, 

a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho 

příbytek. 24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které 

slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. 25  Toto vám 

pravím, dokud jsem s vámi. 26  Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého 

pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 

všecko, co jsem vám řekl. 27  Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj 

vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše 

nechvěje a neděsí! 28  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a 

přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k 

Otci; neboť Otec je větší než já. 29  Řekl jsem vám to nyní předem, 

abyste potom, až se to stane, uvěřili. 30  Již s vámi nebudu mnoho 
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mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. 

31  Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. - 

Vstaňte, pojďme odtud!" 

 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  
 1Tm 4:13; Ef 5:19; 1Tm 2:1; Žd 10:24; Ga 5:13; Ko 1:28; 1J 1:3; J 3:3; Mt 4:16;  

 

II. OTEC POŠLE DUCHA SVATÉHO (15-17) 
A. Duch svatý ve Starém zákoně 

B. Doba Nové smlouvy  

C. Kdo je Duch svatý? 
 

Biblické odkazy:  
 Gn 1:2; Ž 51:13; Iz 63:9-11; Ez 36:21-27; Ř 6:8-11; 1J 2:1;    

 

III. JISTOTA DUCHA SVATÉHO (18-24) 
A. Ujištěni Duchem 

B. Sjednoceni Duchem 

Biblické odkazy:  
 J 15:15; Ř 8:14-17; Ga 2:20; Ř 6:5; Ga 2:19-20; Ř 6:9; Zj 12:10; Ř 8:38-39;  

 

IV. DÍLO DUCHA SVATÉHO (25-31) 
A. Duch svatý učitel  

B. Duch svatý, dárce pokoje 
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Biblické odkazy:  
 J 2:13-22; 2Pt 1:20-21; 2Tm 3:16; J 16:12-14; Fp 4:7;  

 

 

  
 

 
 

MAŘKA, OVOCE, ODSYP, DŘEPY, 

ODVAHA, NÁBOJ, KAŤATA, SMOLA, 

ŠRÁMY, ŠKVOR, SMYKY, VOLÁN, 

PRAHA, KAMION, IRSKO, HŘBET, 

MEKKA, BEATA, SOBEC, ODRAZ, 

LAŠSKO, NELAD, STOHY, NEŘÁD, 

OBRYS, ÚSTAV, ODKAZ, OTŘAS, 

BALKON, OTAVA, KORSO, FOTON, 

VAFLE, ŠAVLE, FOTKA, ETAPA, 

VIŠEŇ 

Tajenka: 

Jan 16:7  Říkám vám však pravdu: 

……………………………, abych odešel. 

Když neodejdu, Přímluvce k vám 

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 

Otázky:   

1. Vyjmenuj ze Starého zákona 3 osoby, s kterými jednal Duch 

svatý. 

2. Jak dlouho zůstává Duch svatý v člověku, který miluje 

Krista Ježíše? 

3. Může křesťana něco odloučit od Boží lásky? Proč? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. 

Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý 

(Žalm 96), písně Terezka Weberová. Po shromáždění budeme 

pokračovat v Základech víry, str. 47-48. 

V sobotu 26. ledna se uskuteční jubilejní 10. zimní konference Zápasu o 

duši a Poutníkovy četby s názvem Pouze z milosti – Sola Gratia, tentokrát 

v Praze. Přihlaste se včas! Bližší info na www.reformace.cz nebo u Jana  

Suchého. 
 

 

Alžírsko: Soud povolil opětovné otevření knihkupectví 

V listopadu 2017 úřady ve městě Aïn Turk nařídily ukončení činnosti 

místního společenství se zdůvodněním, že se jeho členové angažovali v 

„nelegálním tisku biblických evangelií a dalších publikací sloužících k 

šíření křesťanství“.  

10. června 2018 guvernér provincie Oran podepsal nařízení, které 

umožňovalo opětovné používání modlitebny. Křesťané však provozovali 

také knihkupectví, jehož činnost obnovit nemohli, právě kvůli údajným 

evangelizačním aktivitám.  

13. prosince soud zrušil i další část původního nařízení a opětovné otevření 

knihkupectví povolil. 

 
„Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."  

Zjevení Janovo 22:7   


