BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
RADOST SVATÝCH (J 17,13-16)
Křesťanská zralost XI.
V dnešním kázání se podíváme na to, co znamená plnost Kristovy radosti,
a dále si z našeho textu ukážeme prostředky Kristovy a radosti a také
překážky, které nám v radosti brání.
Text Písma (vlastní překlad):
6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal, a tvoje slovo

zachovali. 7Nyní poznali, že všechno, cokoliv jsi mi dal, je od tebe, 8neboť slova, která jsi mi dal,
jsem předal jim a oni je přijali. Doopravdy poznali, že jsem od tebe přišel, a uvěřili, že ty jsi mě
poslal. 9Já prosím za ně, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji – 10a
všechno tvé je mé a co je tvé, je mé – a v nich jsem oslaven. 11Už nejsem ve světě, ale oni ve
světě jsou a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli
jedno tak jako my. 12Když byli se mnou, zachoval jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal, a
ochránil jsem je, a žádný z nich nezahynul, kromě syna zahynutí, aby se naplnilo Písmo.
13Nyní jdu tedy k tobě a toto říkám ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14Dal

jsem jim tvé Slovo a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze
světa. 15Nežádám, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa,
stejně jako já nejsem ze světa.

Otázky ke kázání:
1. Jakými slovy můžeme popsat Kristovu radost?
2. Proč se křesťan neobejde bez Kristovy radosti?
3. Proč musíme překonávat překážky na cestě ke Kristově radosti?

ÚVOD
 Jak souvisí věčný život s radostí?

Biblické odkazy:
 Sk 20,28; J 10,10; Ga 5,22; Ř 14,17; Fp 2,8; 3,1; 4,4

I. PLNOST KRISTOVY RADOSTI
 Jak se má projevovat radost v životech křesťanů?

Biblické odkazy:
 J 14,28; J 15,7.11; Lk 10,1-20; Žd 1,3; Ž 16,11; Jk 3,17; Př 9,13; Ga 5,22; Sk 5,41

II. PROSTŘEDKY KRISTOVY RADOSTI
 Jak můžeme růst v Kristově radosti?

Biblické odkazy:
 1J 1,4; Ř 15,4.13; Ko 1,13; J 4,34; 1Te 4,3; Ž 122,1; 1Te 5,16

III. PŘEKÁŽKY KRISTOVY RADOSTI
 Co používá ďábel, aby nás okradl o Pánovu radost?

Biblické odkazy:
 Mt 5,11-12; 1J 2,15-17; Mt 6,13; Ef 6,13-17; Zj19,6-9
Osmisměrka
ABYS, AKINAKES, ANOA, ATAKY,
BŘITVA, ČLUN, IONT, JAKO, KÁJA,
KALAN, KARATE, KASY, KLAN,
KOMBINÉ, KOPYTNÍK, KORSET,
LOSI, METANÁ, MIMIKA, NYNÍ,
OHBÍ, OPISOVAČ, PŘEKROČIT,
PYRÉ, RADOST, RAKUŠAN, SMÍCH,
STENOGRAF, STISKNUTÍ, STON,
ŠÍNA, ŠKOPKY, ŠTĚRBINY, TOTO,
TŘPYT, TYLY, VAKY, VOŘINA, VTIP,
ZMARY, ZPŮSOB

Tajenka Neh 8,10
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,13-16).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání a památka J. Kernal,
vedení A. Vondruška, chvály M. Petrecká. Po shromáždění budeme
s bratry pokračovat ve studiu biblického staršovství v kanceláři.
Sobota 25. ledna Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby, hotel
Krystal, téma Boží láska. Přihlašujte se na stránkách Reformace.cz.

Ukrajina: Zakázané knihy v Luhansku
V mezinárodně neuznané Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny bylo 26.
listopadu oficiálně zakázáno dvanáct knih, včetně rozšířeného překladu Janova
evangelia – místní orgány je označily za „extrémistické“ materiály. Jen o týden dříve
přitom luhanský nejvyšší soud zneplatnil rozhodnutí nařizující zničení knih patřících
baptistickému pastorovi. Kromě Janova evangelia byl zakázán také nejpoužívanější
baptistický zpěvník, pravidelně vycházející církevní časopis a několik dětských knih.
Luhanskou oblast ovládli v roce 2014 proruští rebelové a vyhlásili nezávislost na
Ukrajině. Vedení povstalců plošně zrušilo svobodu vyznání a náboženského
přesvědčení. K jejímu praktikování je nutné získat speciální výjimku.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je
známa všem lidem. Pán je blízko.
Filipským 4,4-5
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