
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

PLNOST DUCHA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA (EF 5,18-21) 
Důsledky plynoucí z Duchem naplněného srdce 

 

Plnost Ducha svatého bude vidět na ústech křesťanů, která přetékají 

Božím slovem a chválou, na jejich srdci, které je zamilované do Pána, 

na mysli, která vše ve svém životě vztahuje k Bohu a vzdává mu za to 

díky a na jejich postoji, který je pokorný a cele poddaný Kristu. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
18 …naplňujte se Duchem, 19takže budete k sobě mluvit v žalmech, 

chvalozpěvech a duchovních písních, svým srdcem budete zpívat a vytvářet 

melodii Pánu, 20neustále budete za všechno děkovat Bohu a Otci ve jménu 

našeho Pána Ježíše Krista, 21v bázni Kristově se budete jeden druhému 

podřizovat. 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťané musí naplňovat Duchem svatým? 

2. Jak se mají křesťané naplňovat Duchem svatým? 

3. Jaké jsou důsledky plnosti Ducha svatého? 
 

ÚVOD  

• Jakou roli hraje Písmo v životě křesťana? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,17; 2Tm 3,16; J 16,14; Ga 5,22-23; Ef 4,11-16;  



 

 

 

I. ÚSTA 

• Jak máme k sobě navzájem mluvit? 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ko 3,16; J 14,26; Mt 26,30; Sk 16,25; 1K 14,15; Jk 5,13;  
 

II. SRDCE 

• Co má dělat naše srdce? 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 5,8; Zj 15,2; Ef 5,14; J 7,37-39 
 

III. MYSL 

• Jak se proměna dotýká křesťanovy mysli? 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 7,36-50; Zj 15,3-4 



 

 

 

IV. POSTOJ 

• Jaký postoj je charakteristický pro křesťana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ez 36,26-27; Fp 2,13; Ž 130,3-4; Fp 2,3-4 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

TŘTINA, URETAN, ÚPAL, HAUSBÓT, 

SVETR, LEST, KLEC, SKLO, PAKL, 

ROTA, IMPROVIZACE, ŘÍJE, DIETA, 

TKÁT, PÁŽE, TVRZ, ODPLATA, ZVĚŘ, 

NAHÁ, KOSA, VLNY, IGLÚ, 

NAPRAVO, ŽETON, OVES, POŠPINIT, 

UPÍR, DLUHY, KŘIŽOVATKA, 

SVÍTAT, MRKEV, VIOLONCELLA, 

MENU, KLOAKA, ORLE, ÚPLNOST, 

POZORNOST, DEBILITA, MAŠLE, 

STAROŘEKYNĚ, KOTĚ, ODĚV 

Osmisměrka 

Tajenka (Ga 5,16): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas. 

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 

90) Karel Jiroušek, písně Markéta Borovanská. Po shromáždění 

budeme mít společný oběd. 

 

 
 

Alžírsko: Zákazy činnosti křesťanských společenství 

Soudy v Alžírsku i nadále nařizují ukončení činnosti místních křesťanských 

společenství a pro objekty určené k pořádání neislámských bohoslužeb platí stále 

přísnější omezení. V uplynulém roce zástupci státních institucí navštívili většinu 

společenství spadajících pod hlavičku Alžírského sdružení protestantských církví 

(APCA), údajně kvůli podezření z porušování bezpečnostních pravidel. V rámci 

inspekce jsou často kontrolována také nejrůznější povolení – úřady zajímá zejména 

povolení k pořádání nemuslimských bohoslužeb podle nové legislativní úpravy, 

přestože dosud nebylo žádné vydáno. 

Několika společenstvím bylo v této souvislosti nařízeno ukončení veškerých 

aktivit. Do modlitebny v osadě Azaghúr zavítala inspekce v prosinci 2017 a do zápisu 

uvedla kromě jiného porušení pravidel pro zahraniční návštěvy. Letos 16. října 

orgány přistoupily k akci a nechaly budovu zapečetit. 

Při jiném incidentu 14. listopadu soud nařídil ukončení činnosti společenství ze 

skupiny APCA v Ait Džema. Podle rozhodnutí soudu má budova sloužit pouze k 

obytným nebo komerčním účelům, nikoli k pořádání bohoslužeb. APCA se má v 

plánu proti rozsudku odvolat. 

 

 

Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece 

byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli 

pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář – oč slavnější 

bude služba Ducha! 

2 Korintským 3,7-8 


