
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

1 

 

EVANGELIUM JE OSTRÉ! 
 (J 18:1-27) 

 

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný 

meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a 

rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. 

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a 

odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze 

všeho odpovídat. Židům 4:12-13 

 

J 18:1  Po těch slovech odešel Ježíš s učedníky za potok Cedron, kde 

byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci. 2  Také Jidáš, který 

ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často 

býval. 3  Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží 

a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. 4  Ježíš, 

který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho 

hledáte?" 5  Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Řekl jim: "To 

jsem já." Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. 6  Jakmile jim řekl `to 

jsem já´, couvli a padli na zem. 7  Opět se jich otázal: "Koho 

hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského." 8  Ježíš odpověděl: 

"Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít." 

9  Tak se mělo naplnit slovo: `Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem 

ani jednoho.´ 10  Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl 

jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval 

Malchos. 11  Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což 

nemám pít kalich, který mi dal Otec?" 12  Vojáci s důstojníkem a 
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židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. 13  Přivedli ho 

nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku 

veleknězem. 14  Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, 

aby jeden člověk zemřel za lid. 15  Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný 

učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel do nádvoří 

veleknězova domu. 16  Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý 

učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a 

zavedl Petra dovnitř. 17  Tu řekla služka vrátná Petrovi: "Nepatříš i 

ty k učedníkům toho člověka?" On řekl: "Nepatřím." 18  Poněvadž 

bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, 

aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se. 19  Velekněz se dotazoval 

Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. 20  Ježíš mu řekl: "Já jsem 

mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, 

kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. 21  Proč 

se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, 

co jsem řekl." 22  Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, 

udeřil Ježíše do obličeje a řekl: "Tak se odpovídá veleknězi?" 

23  Ježíš mu odpověděl: "Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je 

to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?" 24  Annáš jej tedy 

poslal spoutaného veleknězi Kaifášovi. 25  Šimon Petr stál ještě u 

ohně a zahříval se. Řekli mu: "Nejsi i ty z jeho učedníků?" On to 

zapřel: "Nejsem." 26  Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, 

jemuž Petr uťal ucho, řekl: "Cožpak jsem tě s ním neviděl v 

zahradě?" 27  Petr opět zapřel a vtom zakokrhal kohout. 
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I. ÚVOD: EVANGELIUM JE BOŽÍ MOCÍ  
 

Biblické odkazy:  
 Sk 17:30-32;  

 

II. EVANGELIUM KONÁ SVÉ DÍLO V KAŽDÉM, KDO 

HO SLYŠÍ   
A. Z horní místnosti v Jeruzalémě do Getsemanské 

zahrady 

B. Evangelium posiluje  

C. Evangelium zatvrzuje srdce  

D. Evangelium mocně chrání  

E. Evangelium vede k lásce k druhým 

F. Evangelium proměňuje  

G. Evangelium přináší utrpení 

 

Biblické odkazy:  
 J 13-17; Ž 135:6; Př 16:9; J 10:17-18; Mk 14:32-36; Ř 8:5-15; J 7:45-46; Ex 3; Mt 26:53-

54; 1 K 8:11; J 13:37;  Mt 16:21-23  ; 1Tm 1:7;  Ř 10:1-3; Mk 14:37; Mt 26:75; Jr 17:9; 

Ř 11:33-36    

 

 

III. ZÁVĚR:  EVANGELIUM JE NESROVNATELNÉ  
Biblické odkazy:  
 Ř  8:38-39  
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Jaroslav Kernal 

(BCPraha), vedení (Žalm 118)  Jan Suchý.  Písně Petr Svoboda. 

 

24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství 

s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Černá bouda u Jánských lázní. 

Přihlašujte se na webu: www.reformovanacirkev.cz 

27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu 

Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších. Přihláška na 
http://www.cirkevusti.cz/sborova-dovolena-2019 
 

Alžírsko: Zapečetění modlitebny a biblické školy 

22. května úřady ve městě Boudjima nechaly zapečetit budovu místní 

modlitebny a s ní spojené biblické školy. Podle pastora Jusefa Ourahmane 

zástupci společenství podali žádost o povolení k činnosti, ale jak je v 

Alžírsku obvyklé, neobdrželi žádnou odpověď. V den akce dostal pastor 

Jusef avízo, aby se k modlitebně osobně dostavil. Přítomní četníci se mu za 

své počínání omluvili s tím, že zapečetění objektu nařídil guvernér a oni 

jenom vykonávají příkaz. Pastor Jusef slouží jako viceprezident Alžírské 

protestantské církve, která dohlíží na činnost 45 společenství po celé zemi. 

Od listopadu 2017 již několik z nich muselo na základě úředního 

rozhodnutí ukončit veškeré aktivity. 

 

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu 
svatém, 21  uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána 
Ježíše Krista k věčnému životu.  

List Judův 1:20   


