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SVĚTLO KRISTOVA KŘÍŽE 
 (J 16:16-33) 

 
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě  
k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.  

1 Korintským 1:18  
Jan 16:16  Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět 
uzříte." 17  Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: "Co 
znamenají slova `zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět 
uzříte´ a `odcházím k Otci´?" 18  Říkali: "Co znamená ono: 
zanedlouho? Nevíme, o čem mluví." 19  Ježíš poznal, že se ho chtějí 
otázat, a řekl jim: "Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: 
Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? 
20  Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se 
bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v 
radost. 21  Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; 
ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na 
svět přišel člověk. 22  I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět 
a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 23  V 
onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, 
budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 24  Až dosud 
jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost 
byla plná.  25  To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, 
kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej 
zvěstovat přímo. 26  V onen den budete prosit v mém jménu a 
neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; 27  vždyť Otec sám vás 
miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 
28  Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a 
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navracím se k Otci." 29  Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo 
a bez obrazů. 30  Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti 
někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." 31  Ježíš jim 
odpověděl: "Teď věříte? 32  Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se 
rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale 
nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33  To jsem vám pověděl, abyste 
nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já 
jsem přemohl svět. 
 

I. ÚVOD: MOC PÍSMA 
A. Ježíšova péče 

Biblické odkazy:  
 Žd 4:12-13; Ř 15:4; 

 

II. JEŽÍŠ ODEJDE K OTCI (16-24)  
A. Zanedlouho  

B. Pláč učedníků a radost světa  

C. Pláč se promění v radost 

Biblické odkazy:  
 Ř 8:28; Ř 1:21; Ř 3:10; Žd 3:15; Za 9:9.15; 2 K 11:14-15; Ef 2:2; 1J 2:18; Ga 5:22-23   

 

III. SVĚTLO KRISTOVA KŘÍŽE (25-33)  
A. Nová éra 

B. Světlo pravdy 

Biblické odkazy:  
 Ef 3:9; Žd 7,25;  

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

3 

 

 

  
 

 
 

l

KRÁMY, PYROP, KANOE, UZNAT, 
PRASE, AUTOR, KVÓTA, SMYSL, 
KORZO, TYČKY, ROZOR, KURZY, 
LAVÓR, ROUCHO, SIRKY, ASIMUT, 
TYRAN, KAKAO, RAMPA, KLOUB, 
KANOPA, SKÓRE, TEMNOTY, 
MAKAK, RUSKO, VZKAZ, UZRÁT, 
ŠŤOUCH, FÓLIE, KABINY, LYCRA, 
SUKNO, HOPLA, NECHUŤ, POZOUN, 
KOULE, ORAVA, KLAUNI, RODEO, 
UTÍKATI, DOZADU, RUKSAK, ŠKVOR, 
HRANA, RAKVE 

Tajenka: 

Skutky apoštolské 1:9  Po těch slovech … před 
jejich zraky ………………………….  a oblak jim ho 
zastřel.  

Otázky:   

1. Skrze co k nám Bůh mluví? 
2. Jaká událost je klíčem k porozumění našemu životu? 
3. Jaké modlitby Božích dětí Otec slyší? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve a společný oběd. Kázání Pavel Borovanský, 

vedení (Žalm 108)  a Památka Páně Jan Suchý, písně Markéta 

Borovanská.  

Velký pátek 19. 4. 2019 – shromáždění od 18,00 (Ukřižování – káže Jan S.) 

Neděle 21. 4. 2019 v  930 – shromáždění (Vzkříšení – káže Pavel B.) 

Velikonoční výlet – v pondělí 22.4. 2018 podnikneme výlet do okolí 

Kokořína. Okruh má 11 km. Opečeme buřty a podělíme se o výklad 

Božího slova. Podrobnosti, včetně dopravy domluvíme po 

shromáždění. Jsou pozvány sbory Praha, Kladno, Jílové. Pozvěte i své 

přátele! Modleme se za tuto příležitost. 

Ukrajina: Sílící restrikce v separatistických oblastech 
V oblastech na východě Ukrajiny, v současné době ovládaných vzbouřenci 

podporovanými Ruskem, jsou zaváděna stále přísnější omezení činnosti 

všech náboženských skupin nepatřících k pravoslavné církvi. Kromě 

povinných registrací jsou místním křesťanům vydávány zákazy nařizující 

ukončení veškerých náboženských aktivit.  

V Luhanské oblasti místní orgány nařídily členskému sboru Baptistické 

unie přestat pořádat veřejné bohoslužby, pod hrozbou trestu. Vůdci 

povstalců křesťany nejprve vyzvali k registraci; když se však někteří 

církevní vedoucí registrovat pokusili, zjistili, že všechny žádosti 

protestantských společenství jsou zamítány. Požadavky vzbouřenců se od 

té doby vystupňovaly, což vedlo i k tomuto nedávnému zákazu. 
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 

předně pro Žida, ale také pro Řeka.  
Římanům 1:16   

http://www.cirkevusti.cz/

