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NÁDHERA DÍLA DUCHA SVATÉHO 
 (J 16:1-15) 

 

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu 

mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co 
jsem vám řekl. (Jan 14:26) 

 

Jan 16:1  To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. 2  Budou vás 

vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, 

bude se domnívat, že tím uctívá Boha. 3  To s vámi budou činit, 

protože nepoznali Otce ani mne. 4  Ale to jsem vám pověděl, abyste 

si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to 

na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. 

5  Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě 

neptá: Kam jdeš? 6  Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil 

vaše srdce. 7  Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. 

Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k 

vám. 8  On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 

9  Hřích v tom, že ve mne nevěří; 10  spravedlnost v tom, že 

odcházím k Otci a již mne nespatříte; 11  soud v tom, že vládce 

tohoto světa je již odsouzen.  

12  Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to 

neunesli. 13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 

veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, 

co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 14  On mě oslaví, neboť vám 

bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15  Všecko, co má Otec, jest mé. 

Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
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I. ÚVOD: DOBRÝ PASTÝŘ JEŽÍŠ 
Biblické odkazy:  
 Lk 22:15; Ž 119:105; J 15:13-14;  

 

II. ON CHRÁNÍ STÁDO (1-4)  
A. Pronásledováni světem 

B. Pronásledováni náboženstvím  

C. Haněni zcestnými řečmi 
 

Biblické odkazy:  
 2K 11:14-15; J 15:14; Sk 20:30;  

 

III. ON ROZŠIŘUJE STÁDO (5-11)  
A. Je to Kristovo dílo  

B. Příchod Ducha svatého  

C. Dílo Ducha svatého 

 

Biblické odkazy:  
 J 13:36; Gn 37; Gn 50:20; J 20:29; Sk 2:22; Ž 16; Sk 2:31-31 a 36; Ř 10:17;  

 

IV. ON POSILUJE STÁDO (12-15) 
A. Co učedníci nyní nemohli unést 

B. Duch oznámí veškerou pravdu 

C. Písmo – dílo Boží Trojice 

 

Biblické odkazy:  
 Sk 2: 41; 2Pt 1:20-21; 1 K 2:9;      
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KTERÁ, ANÁLY, PLŮDEK, POETI, 

OCELOTI, ODPOR, ZRNIT, TRACHEA, 

ANION, ŠPRÝMY, EDIKT, ŽOLDNÉŘ, 

KUŘÁK, LOVEC, CELER, NÁVYK, 

LENTA, OSLOVIT, SMŮLA, KLONY, 

ÚTRATA, TVÁŘE, CYRIL, ŘECKO, 

ARESTY, TRKOT, PECAŘ, ZÁLOHA, 

MEKKA, ŠRANK, FOTBAL, ANKETY, 

SAMET, VLÁDA, STOIK, ALITY, 

TAINE, AJATIN, DACAN, VÝCHVĚJ, 

OTOKY, PODPĚRA, FLEKY, REPRESE, 

HYENA, TALÁR, KARLOV, OLEÁT, 

KLŮCEK 

Tajenka: 

1 Petrův 1:24  Neboť `všichni lidé jako tráva a 

všechna jejich krása jako …………………………. 

Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo 

zůstává na věky´ - 

Otázky:   

1. Proč nevěřící pronásledují křesťany? 

2. Proč lidem prospělo, že Ježíš odešel k Otci? 

3. Kde Duch svatý oznamuje veškerou pravdu křesťanům? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Daniel Adamovský (BSK Kladno), 

vedení a Památka Pavel Borovanský (Žalm 104), písně Jan 

Suchý.  

 

 

Etiopie: Dva zranění při sérii žhářských útoků na modlitebny 

Město Alaba Kulito v jižní Etiopii se 9. února stalo dějištěm děsivého útoku 

na křesťany. Podle informací spolupracovníka Hlasu mučedníků bylo 

vypáleno nejméně 13 modliteben – z toho některé byly zcela zničeny – a 

další budovy patřící křesťanům. Ačkoli si incident nevyžádal žádné oběti 

na životech, dva církevní pracovníci museli být hospitalizováni. (Oba byli 

po ošetření propuštěni.) Vše začalo rozšířením fámy o vypálení nejméně 

jedné mešity v oblasti. Většinu obyvatel regionu tvoří muslimové a mezi 

křesťany a muslimy panuje stálé napětí. Již minulý týden vandalové 

poničili modlitebnu společenství Meserete Kristos. Vetřelci také křesťanům 

vyhrožovali a snažili se jim nahnat strach. Zdá se, že násilnosti přímo 

souvisí s evangelizačními aktivitami, které jsou velmi efektivní. 

 

 

 
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně 

poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. 
 Koloským 2:2   


