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KDE NALÉZT TRVALOU RADOST 
 (J 17:13) 

 … vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je 

neskonalé blaho. 

Ž 16,11 

 

Jan 17:6  Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli 

tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7  Nyní poznali, že 

všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8  neboť slova, která jsi mi svěřil, dal 

jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a 

uvěřili, že ty jsi mě poslal. 

9  Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť 

jsou tvoji; 10  a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem 

oslaven. 11  Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. 

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou 

jedno jako my. 12  Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém 

jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, 

kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 

13  Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli 

plnost mé radosti. 

14  Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž 

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15  Neprosím, abys je 

vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16  Nejsou ze světa, jako 

ani já nejsem ze světa. 17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 

18  Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 

19  Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 
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I. ÚVOD: ŠEST OBLASTÍ MODLITBY JEŽÍŠE ZA 

CÍRKEV 
 

Biblické odkazy:  
 J 17  

 

 

II. RADOST SVĚTA A RADOST CÍRKVE 
A. Radost nespasených  

B. Křesťanova radost 

 

Biblické odkazy:  
 J 17:13;  Sk 14:16; 2Pt 3:9; 1K 13:6; Fp 4:4; J 15:26 a 16:14; J 15:11; J 16:22-24; Ř 6:23; 

1Pt 1:8;  

 
 

III. JAK PĚSTOVAT KŘESŤANSKOU RADOST  
A. Když radost chybí  

B. Jak v radosti růst 

C. Jak radost násobit 

 

Biblické odkazy:  
 1J 1:4,9; Ř 8:35-39; Ž 19:9; Žd 10:19-25; 1J 1:3; Ga 4: 6   
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DEVĚTSIL, HORA, TRASA, 

ROZVRH, AMOR, PROSLOV, 

ACIDUM, MSTA, CVOK, PONK, 

POTRUBÍ, POET, SÉMĚ, SRAB, 

KVOČNA, OŽEH, STROP, PLST, VERŠ, 

ZIMY, ELSA, POZOUNY, NOTICKY, 

KELT, NAKÁZATI, ŽHÁŘ, KLOPS, 

KOSMOS, RASY, SPIRITUS, DANĚ, 

SOUD, DRBY, PUKY, CHIRURG, 

ČRTA, PARKÚR, LATA, AKORDY, 

SLUCHÁTKO, PATRNĚ, SVAZ 

Tajenka: 

J 15:11  To jsem vám pověděl, aby moje radost byla 

ve vás a vaše radost ………………………………………… " 

 

Otázky:   

1. Vyjmenuj alespoň 2 znaky církve z J 17. 

2. Komu Bůh dává radost? 

3. Kdo je příčinou křesťanovy věčné radosti? A proč? 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK Kladno), vedení 

(Žalm 132)  Karel Jiroušek, Památka Páně Pavel Borovanský a 

písně Markéta Borovanská. 

 

V sobotu 16.11.  plánujeme další setkání mužů u Borovanských (15,00 až 

17,00) a žen spolu s dětmi u Suchých (14,30 až 16,30) ke společnému 

budování se Božím slovem a společenství. 

 

V sobotu 23.11. pořádá kladenský sbor konferenci na téma Úsilí o svatost. 

Přihlášky na bskk.cz. 

 

Indie: Budovy používané domácími společenstvími pod dohledem 

ve snaze zabránit pořádání bohoslužeb 

Policisté v indickém svazovém státě Tamilnádu bedlivě střeží několik 

domů, ve kterých se v minulosti scházeli členové domácích společenství, 

aby zabránili jejich využívání k pořádání křesťanských bohoslužeb. Pastoři 

těchto malých společenství jsou nejrůznějšími způsoby obtěžováni a 

vyzýváni, aby si před konáním společných shromáždění zajistili povolení 

od okresních úřadů. Indie je oficiálně sekulární země a na několika 

soudních slyšeních již padl verdikt, že k bohoslužbám v soukromých 

domech a bytech žádné povolení není zapotřebí. To však nebrání místním 

úředníkům, aby povolení vyžadovali. 
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. 

Koloským 4:2   


