
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

13. února 2022 © BSK Ústí nad Labem 

OSOBNÍ POVOLÁNÍ, OSOBNÍ VZTAH, OSOBNÍ 
POSLUŠNOST, OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST!  

(J 21,17-22) 
 

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami 
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 

vaše pravá bohoslužba. 
Římanům 12:1 

 
Jan 21:17 Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" 
Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. 
Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš 
mu řekl: "Pas mé ovce! 18 Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl 
mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až 
zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš." 
19 To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch 
slovech dodal: "Následuj mne!" 20 Petr se obrátil a spatřil, že za nimi 
jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho 
boku a který se ho tehdy otázal: "Pane, kdo tě zrazuje?" 21 Když ho 
Petr spatřil, řekl Ježíšovi: "Pane, co bude s ním?" 22 Ježíš mu řekl: 
"Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne 
následuj!" 
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I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
  Ž 11, 3; 139; 2-4; 103, 11; Jr 29, 11-12;  

 

II. ZARMOUCENÁ LÁSKA. (V. 17) 
A. Láska se vždy rmoutí ze špatného. 

B. Láska je vždy povolána ke službě. 
Biblické odkazy:  
   J 1, 16; 2 K 12, 8-10; 2, 14; Ř 1, 16-17; 1 J 1, 8-9;  

 

 

III. BOŽÍ SVRCHOVANÁ VŮLE PRO NÁŠ ŽIVOT. 
V.18-19) 
A. Vždy znamená, že už nenásledujeme svou vlastní vůli! 

B. Vždy znamená, že musíme umřít! 
 

Biblické odkazy:  
 1 K 6, 19; Sk 2, 23; Ř 8, 5-6; Ga 2, 20; J 3, 29-30; ZJ 12, 10-11; 2 Pt 1, 1-10;  

 

 

IV. NENÍ TO TVÁ VĚC, TY MNĚ NÁSLEDUJ! (V. 19-
22) 

 

Biblické odkazy:  
 Mk 10, 23-30; Ř 12, 1;  
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Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra 

mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 

Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť  vaše víra je vytrvalá v 

každém pronásledování a útisku, které snášíte. 

2 Tesalonickým 1:3-4 

 

PUNK, EVKA, POMLK, IŠKA, DŽÍP, 
LAŠK, TLAČÍTKO, KÁDR, ROZKYV, 
ŠTEMPL, PLEC, KREACE, ESEJ, 
RAPÍR, FRMOL, KUŘE, OLOVA, 
OPAR, SLIB, EKZÉM, VAFLE, ETIK, 
MENU, VÁLEC, NAPŘED, HLASY, 
ŽULA, ZLUČ, SKLIZEŇ, OKOL, 
TRKOT, ALEJE, DUŠE, PITO, OKOŘ, 
VJEZD, ŠKOLY, JEEP, PÉRO, 
ZEVLOUN, NŮŠE, OVACE, SLZA, 
PALCÁK 

Tajenka: 

Skutky apoštolské 1:1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, 
…………………………………………………………………………………………… od samého počátku 

2 až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají 
počínat, a byl přijat k Bohu; 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Milan Bulák (Jílové), vedení Jan 

Suchý (Ž 29), písně Markéta Borovanská 

V neděli 20.2. budeme mít, dá-li Bůh, po shromáždění setkání nad knihou 

Úsilí o svatost. 

 

Irán: Trest odnětí svobody přezkoumá Nejvyšší soud 
Dne 24.6. 2016 provedlo 30 agentů tajné policie razii na zásnubní oslavě 

nedaleko Teheránu. Všichni účastníci oslavy byli zadrženi, včetně tří 

křesťanských hostů z Ázerbájdžánu. Většina byla ze zadržení propuštěna, 

kromě tří ázerbájdžánských věřících a Nasera Navarda Gol-Tapeha, 

kterého úřady považovaly za vůdce křesťanského shromáždění. 

Ázerbájdžánští křesťané byli nakonec v listopadu 2016 podmínečně 

propuštěni a vrátili se do své vlasti. Naser však byl obviněn z „jednání proti 

národní bezpečnosti založením nelegální církevní organizace ve svém 

domě". Během soudního procesu v květnu 2017 byl za toto obvinění 

pravomocně odsouzen k deseti letům vězení. Naser se sice proti tomuto 

rozsudku odvolal, ale odvolání bylo zamítnuto, stejně jako žádosti o 

podmínečné propuštění v průběhu celého odvolacího procesu. Mezitím si 

trest nadále odpykává v nechvalně známé věznici Evin. Povzbudivý vývoj 

však přineslo rozhodnutí Nejvyššího soudu, že jeho odvolání bude znovu 

projednáno. Přimlouvejte se prosím za Nasera a proste Pána, aby tomuto 

věrnému poskytl svůj pokoj, sílu, ochranu a povzbuzení. Pamatujte také na 

další křesťany, kteří jsou v současné době v Íránu vězněni pro svou víru.  
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