BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

SOUSTŘEDÍME SE
SE NA JEŽÍŠE KRISTA – 1 K 2,2
2,2
Nebudu mezi vámi znát nic než Ježíše Krista ukřižovaného
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Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství
nadnesenými slovy nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu
znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 3Přišel jsem k vám sláb, s velkou
bázní a chvěním; 4má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské
moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 5aby se tak vaše víra nezakládala na
moudrosti lidské, ale na moci Boží. 6Moudrosti sice učíme,
e, ale jen ty, kteří jsou dospělí
ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,
7
nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše
oslavení. 8Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal;
nepoznal; neboť kdyby ji byli
poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.

Shrnutí:

Boží Syn přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Jemu patří všechna
čest a sláva. Celé Písmo svědčí o Něm a ukazuje na Něj. Proto se i náš
život a život našeho společenství soustředí na Ježíše Krista – na
vykupující dílo Jeho kříže, na obnovující moc Jeho vzkříšení a na
nesmírnou slávu Jeho druhého příchodu.

ÚVOD
Dnes se podíváme na další důvody z Písma, které nás vedou k tomu, že
se musíme soustředit na Pána Ježíše Krista. Podíváme se na očišťující dílo
Jeho kříže, jímž nás vykoupil ze všeho hříchu, proměňující moc Jeho
vzkříšení, jíž nás obnovuje a posvěcuje, a nakonec na slávu Jeho druhého
příchodu, která nás vede vytrvalé naději.

Biblické odkazy:
 Mt 7,13-14

1.

VYKUPUJÍCÍ DÍLO KŘÍŽE
• Na kříži došlo ke smíření s Bohem a odpuštění

hříchů
1. Kříž zachraňuje před Božím hněvem
a. Dosvědčuje Boží lásku, protože Boží hněv byl vylit na Božího
Syna
2. Kříž zbavuje tíže hříchu a viny
a. Kříž je místem odpuštění hříchů
b. Kříž osvobozuje a očišťuje
3. Kristův kříž je jedinou cestou k Bohu

Biblické odkazy:
 1 K 2,2; Ga 6,14; Fp 2,20-21; 1 Te 1,10; 1 Pt 4,17; Ř 8,3; Ko 2,13-14; 1 Pt 1,2.18-19; 1 J 2,2;
Zj 7,14; Ko 1,22;

2.

PROMĚŇUJÍCÍ MOC VZKŘÍŠENÍ
• Kristovo vzkříšení je Boží mocí v životě křesťana
1. Jeho vzkříšením jsme se nově narodili
2. Víra ve vzkříšeného Krista vede k ospravedlnění a ke svatosti
a. Křesťané jsou svatí v Božích očích
b. Z moci vzkříšení žijí svatým životem
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3. Protože byl vzkříšen Kristus, budeme i my

Biblické odkazy:
 Ř 6,9; 1 Pt 1,3; Ef 1,4-7; Ř 10,9; Ef 2,6; Ko 3,1-2; Ř 8,11;
 Svatí: Ř 1,7; Sk 9,32; Sk 26,10; 1 K 1,2; Ef 1,1; Fp 1,1; Fp 4,22

3.

POVZBUZUJÍCÍ SLÁVA DRUHÉHO PŘÍCHODU
• Ježíš přijde pro svou milovanou nevěstu

Kříž nás učí žít životem pokání – a není nic takového jako křesťanství
nebo křesťanský život bez pokání. Vzkříšení nás učí žít ve svobodě
Božích dětí a v posvěcení. Vede nás k porozumění tomu, kde je náš
skutečný domov. Druhý příchod Ježíše Krista nás vede tou nejkratší
cestou k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Vědomí toho, že se Ježíš vrátí
pro své svaté, pro svou nevěstu, svou milovanou církev, pro nás – toto
vědomí dává křesťanům křídla a naplňuje jejich životy radostí a
pokojem.

Biblické odkazy:
 1 Te 4,14-18
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium – 1 K 2,2 (prostudujte text i otázky ke
studiu, připravte si otázky, poznámky, …) + modlitební setkání
30

Neděle 9 - Společné shromáždění v Domě techniky (Honza Suchý – 2
Tm 1,13-18)

K modlitbám:
• Jardovo kázání v Kladně příští neděli
• English Camp
• Tádžikistán: Tádžický parlament možná přijme restriktivní Zákon o
rodičovské odpovědnosti, který zakazuje dětem účast na veškerých
náboženských akcích s výjimkou pohřbů. Poslední znění návrhu nebylo
zveřejněno. Zákon by mohl být přijat již v červenci, přestože jeho ustanovení
porušují ústavu a mezinárodní standardy v oblasti lidských práv. Návrh
zákona inicioval prezident Emómalí-ji Rahmón. Místní náboženské skupiny,
nezávislí právní experti i obhájci lidských práv návrh odsuzují; poslanec
Marhabo Jabborova, předseda poslaneckého výboru koordinujícího diskuse,
přesto v rozhovoru pro Forum 18 uvedl, že si „žádných připomínek od
náboženských komunit není vědom“. Modlete se, aby Bůh umožnil
křesťanským rodičům žít životem bezvýhradně vydaným Kristu, který bude
jejich děti motivovat k úzkému obecenství s Bohem, až vyrostou (Gn 11,18–
20, 2 Tm 1,5) a za náboženskou svobodu v Tádžikistánu.

A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!"
Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
Zjevení Janovo 22:17
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