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V BOJI PROTI MOCNOSTEM!
(1PT 5:8-11)
Bůh veškeré milosti

1 Petrův 5:1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší,
svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v
budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z
donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale
s horlivou ochotou, 3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni,
ale buďte jim příkladem. 4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř,
dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. 5 Stejně se i vy
mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči
druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost´. 6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil
v ustanovený čas. 7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť
mu na vás záleží.
8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. 9 Vzepřete se mu, zakotveni
ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy. 10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke
své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí,
posílí a postaví na pevný základ. 11 Jemu náleží panství na věky
věků! Amen.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:


J 15, 16-20; 1 Pt 5, 5;

II. STŘÍZLIVOST A BDĚLOST
Biblické odkazy:


1 Pt 4, 12 – 15; Mk 14, 26 – 42;

III. VLÁDCE MOCNOSTÍ A SIL SI HRAJE NA LVA
Biblické odkazy:


Ř 8, 28 – 39; Jb 3, 1 – 13; Mt 16, 18; J 10, 27 – 30; 1 Pt 1, 3 – 6; Ef 6, 12;

IV. OPEVNĚTE SE PRAVDOU!
Biblické odkazy:
 Ez 36, 24 – 27; Ř 6, 5 – 7; Lk 4, 1 – 12; Ř 7, 22 – 24; 1 Pt 1, 6 – 9; 1 K 15, 43; 2 K
12, 7 – 10; 1 J 5, 4 – 5;

V. BŮH VÁS VYVÝŠÍ V KRISTU!
Biblické odkazy:


Ř 9, 15; Jk 1, 17; Ř 11, 29; Žd 6, 17 – 18;
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Osmisměrka
OCELE,
CHVÁLA,
KRAVKA,
KIOSKY,
SCHVÁLIT,
POVRCH,
STŘIK, ZÁCPA, ŠAVLE, SIRKA,
IDYLA, TUNIS, CINTAT, KARDIA,
ÚŠTĚP, DĚLNÍCI, KRYTY, AKTIN,
SÁPAT, ŠTĚRK, OTÁZKA, KÁDINKA,
ATLAS, LÍSTKY, VARIACE, FIAKRY,
HLAVA, SMALTY, IONTY, CEDRY,
LOCIKA, ALIBI, POSLI, OCASY

Tajenka:
_________________________
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 9,30 – společné shromáždění. Vedení Jonáš Petrák – Žalm 24,
písně Markéta Borovanská, Večeře Páně Pavel Borovanský,
kázání: Jan Suchý
Tuto neděli budeme mít sborový oběd a následně krátké vyučování (P.
Borovanský)
USA: Teenagerův odkaz lásky a statečnosti
Život čtrnáctiletého Philipa sice ukončila rakovina, ale jeho statečná víra,
která sílila tváří v tvář smrti, pomáhá pronásledovaným křesťanům dodnes.
Zatímco bojoval se čtvrtým stádiem agresivního mozkového nádoru, využíval
Phil své umělecké obdarování k vytváření přáníček, která prodával na
Internetu. Na přední straně byl nakreslený ptáček kardinál – symbol naděje
během chlapcova boje s rakovinou. Několik dní předtím, než upadl do komatu
(a následně 13. dubna 2016 zemřel), řekl Phil své matce, že chce zisk z přáníček
věnovat na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě. „Byl vděčný…
protože mu (nemoc) umožnila zvěstovat Krista více lidem,“ napsala Philova
matka Lydie. „Potom mi řekl, že mučedníci trpěli pro svou víru mnohem více, a
že to měl ‚mnohem jednodušší‘ [než oni]“. Toto prohlásil po obdržení zprávy,
že jeho nemoc je nevyléčitelná; poté co absolvoval řadu operací, chemoterapii,
několik sérií ozařování a buněčnou terapii. Navzdory tomu všemu si
zachovával naději, radost, lásku a víru. Phila dlouhodobě inspirovaly příběhy
vytrvalé víry přemáhající strach – příběhy bratří a sester z celého světa
pronásledovaných pro svou víru. Osm měsíců před smrtí Phil napsal svůj
poslední dopis pronásledovanému křesťanovi ve vězení. V dopise Phil
povzbuzoval íránského vězně Faršída Fathi, a ujistil ho, že se za něj modlí.
(Faršíd byl o čtyři měsíce později propuštěn, ve vězení strávil téměř pět let.)
Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.
Žalm 119:89
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