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KUDY VEDE CESTA DOMŮ?
(J 13:31 – 14:14)
Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo
kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." Jan 16:30
Jan 13:31 Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn
člověka a Bůh byl oslaven v něm; 32 Bůh jej také oslaví v sobě a
oslaví jej hned. 33 Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete
mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já
odcházím, tam vy přijít nemůžete. 34 Nové přikázání vám dávám,
abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem. 35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým." 36 Šimon Petr mu řekl: "Pane,
kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní
následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později." 37 Šimon
Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat?" Svůj život za
tebe položím." 38 Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš?
Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."
14:1 "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve
mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak
nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3 A
odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. 4 A cestu, kam jdu, znáte." 5
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát
cestu?" 6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Kdybyste znali mne, znali byste
i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." 8 Filip mu řekl:
"Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" 9 Ježíš mu odpověděl:
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"Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí
Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 10 Nevěříš, že já jsem
v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám
od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 11 Věřte mi,
že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 12
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky,
které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 13 A začkoli budete
prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 14
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 Sk 4:12; Joz 1:6

II. KUDY VEDE CESTA DOMŮ? (13:31-35)
A.

Bůh byl oslaven

B.

Ale co bude dál?

C.

Nové přikázání

Biblické odkazy:
 Lk 22:24; 1K 15:54; J 10:14; Sk 1:8; Ga 5:13; Mt 22:37;

III. ODPOVĚDI UČEDNÍKŮM (13:36-14:14)
A.

Ježíšovo slovo pro Šimony Petry

B.

Ježíšovo slovo pro Tomáše

C.

Ježíšovo slovo pro Filipy
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Biblické odkazy:
 J 6:67-69; Žd 12:11; 1K 10:12; Ř 8:6; Lk 7:47;

IV. KDO VĚŘÍ VE MNE (14:12-14)

NAVÍC, MEDIA, TANGO, PERLA,
VRTAT, PULSY, BÝČINA, SECES,
SATÉNY, PANNA, CHŘÁST, GLACIÁL,
DATEL, LÁSKA, OBRÁNCE, KATAN,
HRDINA, VSKOK, PRŮRYV, PÍCHÁK,
GAUČO, ODDAT, GEKON, PLÍŠEK,
BODEC, PTÁČE, DEREŠ, RANTL,
SALVY, AGORA, VATRA, INZERT,
RYTÍŘ, SCHODEK, AORTA, VZRUCH

Tajenka:
1J 5:4 A to vítězství, které přemohlo
svět, je
_________________________

Otázky:
1. Jak se Bůh oslavil v životě Jidáše?
2. Jak moc byli učedníci v tuto odvážní?
3. Jaké přikázání dal Pán Ježíš nám, jeho učedníkům?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve.
Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý (Žalm 92), písně
Markéta Borovanská.
Čína: Křesťané reagují na pronásledování pozitivně
Navzdory neustávajícím útokům ze strany státních institucí členové
společenství Early Rain Covenant Church pokračují v kázání na ulicích. V
říjnu bylo dvacet z nich zadrženo při pouliční evangelizaci. Navzdory
nebezpečí se 14. listopadu sešli znovu, aby rozdávali letáčky. Tentokrát bylo
k výslechu převezeno deset účastníků akce. Ostatní se za ně společně
modlili a vyprošovali celému společenství pokoj a vytrvalost, aby i nadále
zvěstovali Boží slovo a vyhlašovali jeho svrchovanost v těžkých dobách,
vhod i nevhod. Všichni zadržení byli nakonec propuštěni. Křesťané zůstali
pevně stát ve víře také při incidentu 21. listopadu, kdy policisté podnikli
razii ve společenství Tao-en v provincii Ťiang-su. Přestože policisté narušili
průběh bohoslužby, shromáždění křesťané nepřestali zpívat písně chval.
Není to poprvé, co se jejich společenství stalo terčem razie. 7. září zástupci
místního úřadu pro náboženské záležitosti zadrželi sedm účastníků
shromáždění.
Vyprošujte tamější církvi sílu k pokračujícímu šíření evangelijní zvěsti pokoje.
Kéž je Bůh nadále po celé Číně chválen a oslavován, i v dobách utrpení a
pronásledování. Modlete se, aby policisté měli možnost přemýšlet o tom, čeho
jsou během razií svědky, a také uvěřili v Krista.
" A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:20
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