IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

NOVÉ PŘIKÁZÁNÍ VÁM DÁVÁM (EF 4,28-30)
Nezarmucujte Ducha II.

Před námi se odhaluje novota života. Vysvětlíme si příkazy,
které zde jsou, a na nich si ukážeme přikázání nové smlouvy,
kterou Kristus zpečetil svou krví. Uvidíme také novou motivaci,
která je daná křesťanům, a s ní i nové ujištění, které je dílem
Ducha svatého v nás.
Text Písma (vlastní překlad):
28Zloděj ať již nekrade, ale raději ať se namáhá dělaje rukama dobré, aby

měl co sdílet s potřebným. 29Z vašich úst ať nevyjde žádné špatné slovo,
ale je-li jaké dobré k budování potřebných, aby naslouchajíce dostali
milost. 30A nezarmucujte Ducha svatého Božího, jehož pečeť nesete pro
den vykoupení.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Proč se má křesťan živit prací vlastních rukou?
2. Jak má křesťan používat své mluvení?
3. Proč křesťan nemůže přijít o Ducha svatého?

KONTEXT (v. 25-32)
• Nové stvoření v Kristu
Nový člověk se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele ve spravedlnosti
a svatosti pravdy.

Biblické odkazy:
 Ef 3,10

I.

POSVĚCENÉ RUCE
• Život naplněný Kristovou láskou

Biblické odkazy:
 2Te 3,10-12; 1K 6,9-11; Jk 5,4; Lk 3,14; Mal 3,8-10; Mt 22,21; Ef 4,24; 1K 4,7; Ef 2,14-15; Ř
5,5; J 13,34-35; Ř 13,10;

II.

POSVĚCENÁ ÚSTA
• Mluvení naplněné milostí

Biblické odkazy:
 Ef 4,25; Mt 7,17-18; Mt 12,34; Př 16,24; Mt 12,36;

III. POSVĚCENÉ SRDCE
• Srdce naplněné Duchem svatým

Biblické odkazy:
 J 14,16; Ř 8,29-30; J 3,30; Ko 3,1-5

Osmisměrka
KLAN, PRAVOST, HAŠÉ, MOŘE,
SETR, LÉTO, MALÍŘKA, OKOUNI,
ODVYKAT, DETEKTIVKA, LEONKA,
KÁVOVARY, OSKA, MĚŘÍK, DECI,
ASIJEC, PROTOKOL, KANCELÁŘE,
LOOK, JEDY, MRÁZ, PROSTOJ,
OKRES, RATIFIKACE, SPORTOVEC,
KILO, POTLESK, ZLOM, CTÍT,
ÁCHAT, VLEZY, SVETR, IDEA,
RAKETY, TRAKTORISTKY, OPRATĚ,
OVSÍK, SVOZ, ELSA, SOCHA

Tajenka (1Pt 4,10):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Velký pátek 14. 4. 2017 – shromáždění od 1800 (Ukřižování – káže Jan S.)
neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 9) Jaroslav Kernal, písně
Markéta Borovanská, Večeře Páně Jan Suchý, Vzkříšení –
kázání Pavel Borovanský.
Velikonoční výlet – v pondělí 17. 4. 2017 podnikneme výlet do okolí Úštěku.
Okruh má 8 km. Navštívíme Helfenburk a sklárnu p. Doušy v
Úštěku. Opečeme buřty a podělíme se o výklad Božího slova.
Sejdeme se v 1000 v Úštěku na náměstí.

Írán: Kniha ve vlaku
Jmenuji se „Navíd“ a je mi 28 let. Vlastním malý obchůdek, ve kterém prodávám
různé věci. Před nějakým časem mě zcela ovládl pocit, že jsem se v životě prostě ztratil.
Zmítaný pochybnostmi jsem zvažoval, že svůj život ukončím. Bál jsem se to však
udělat, protože podle Koránu skončí všichni sebevrazi v pekle.
Jednou jsem musel odjet do Turecka, abych nakoupil zboží do svého obchodu. Ve vlaku
cestou domů jsem se setkal se dvěma křesťany. Mluvili na mě anglicky. Anglicky moc
neumím, ale pochopil jsem, že se ptají, jaké jsem národnosti. Odpověděl jsem, že jsem
Íránec, a křesťané mi věnovali Nový zákon. Ještě než jsme dorazili k íránské hranici, stihl
jsem přečíst všechna čtyři evangelia. Nalezl jsem v té knize odpovědi na všechny duchovní
otázky, které mě do té doby trápily. Prožil jsem pokoj, a protože jsem nevěděl jak se modlit,
modlil jsem se slova modlitby zaznamenané v Matoušově evangeliu („Modlitba Páně“).
Také jsem Ježíši řekl, že se chci stát jeho následovníkem.
Na hranici jsem vystoupil, abych se podrobil kontrole. Nový zákon jsem nechal
ležet na sedadle. Když jsem se vrátil, s nesmírným zármutkem jsem zjistil, že je pryč.
Někdo ho sebral, protože do Íránu není dovoleno vozit křesťanské knihy. Posadil jsem
se a snažil se vybavit si slova přečtená v uplynulých hodinách, abych si z nich
zapamatoval, co se dalo. Vrátil jsem se domů celý sklíčený. První setkání s Knihou pro
mě mělo větší cenu než cokoli, co mě kdy mohlo v životě potkat.

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží.
Koloským 3,1
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