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OBĚŤ SMÍŘENÍ (1J 4,10)
Lásku Boží najdeš v Kristu

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si
zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše
hříchy.
Shrnutí:

Pán Bůh dává lidem svou lásku. Láska je v tom, že spravedlivý
požadavek trestu za náš hřích, kterým je smrt, vzal na sebe Boží
syn – Ježíš Kristus, když se stal obětí smíření za naše hříchy.
Pro

Otázky pro děti:
1. U koho se dozvíme, co je to láska?
2. Proč si nás Bůh zamiloval?
3. Co Pán Ježíš usmířil svou obětí?

ÚVOD
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku;
neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. (21) Porodí syna a dáš
mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ (22) To
všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: (23)
‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest
přeloženo ‚Bůh s námi‘. Mt 1:20-23

I.

V TOM JE LÁSKA

1. Zdroj lásky

Biblické odkazy:
 1J 4:9,

II.

NE ŽE MY JSME SI ZAMILOVALI BOHA, ALE ŽE ON SI
ZAMILOVAL NÁS

1. Veškerá iniciativa ve spáse pochází do Boha.

2. Ale On si zamiloval nás

3. Potřeba smíření kvůli nepřátelství

Biblické odkazy:
 Ef 2:1, Ř 1:23, Ř 5:6, Ř 5:10, Jk 4:4, Ř 9:13, Ef 5:26, Ko 1:16,

III.

A POSLAL SVÉHO SYNA JAKO OBĚŤ SMÍŘENÍ ZA NAŠE
HŘÍCHY

1. Hřích přináší Boží hněv
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2. Falešné oběti nezachrání
3. Dokonalou obětí smíření je Boží syn Ježíš Kristus
4. Slova Žalmu 22 na kříži

Biblické odkazy:
 Ř 1:18, Ř 6:23, Žd 9:22, Žd 12:24, 1J 1:7, Žd 12:21, Žd 10:31, Ž 22:3, J 19:30, J 10:17-18

Osmisměrka

VÝVRT, CHEMIK, AKORD, HÝKAL,
BRÁCHA, ZBĚHOVÉ, LAPTOP, BITVY,
LOKAJ, ŠTÓLA, ULITA, KVÓTA,
KTERÁ, AVŠAK, LÉTAT, STRACH,
ODEZVA, VOJTĚCH, SLOKA, PLKAT,
SKÁLY, VLEZY, VIŠNĚ, KRABI

Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Památka Páně, kázání
P. Borovanský – 1Pt ; vedení Iz 9 – J. Kernal st.; písně – M.
Borovanská)
Modleme se za konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se, dá-li Bůh,
uskuteční 30. ledna 2016 v Brně. Název konference je „Trojjediný Bůh“.
Jako každoročně budeme vděční za vaši praktickou pomoc při zajištění
organizace.

Čína: Zadržené sestry propuštěny na svobodu, letos již podruhé
Tři sestry z provincie Kuej-čou v jihozápadní Číně, zadržené v polovině října
kvůli pořádání bohoslužeb ve svém domě, byly nedávno propuštěny na svobodu;
několik dalších členů jejich domácího společenství však stále čeká na konečné
rozhodnutí soudu. Nejmenovaný člen společenství Ta-kuan 22. listopadu
informoval, že ženy byly po patnácti dnech propuštěny z administrativní vazby.
Jediný oficiálně zveřejněný důvod jejich zatčení byl ten, že „porušily ustanovení
zákona o veřejné bezpečnosti“. Stejné tři ženy byly zadrženy již v červnu za
„nezákonné shromažďování“ a „sektářské aktivity“. Naštěstí i tenkrát strávily ve
vazbě jen krátkou dobu.
Navzdory nespravedlnostem, kterým jsou tito čínští křesťané vystaveni, se modlete,
aby je Bůh ujišťoval o své přetrvávající přítomnosti a naplňoval ještě větší nadějí a
láskou k bližním, tak aby i ve vězení byla „jejich mírnost známa všem lidem“ (Fp 4,5).
Modlete se také za zmaření dalších útoků namířených proti těmto křesťanům i za
jejich protivníky, aby si uvědomili pomýlenost svých cest a obrátili se od zlého.

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fp 4,5
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