B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

JE VZKŘÍŠEN! (LK 24:1-12)
Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými
mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený.
Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly
bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je
strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte
živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak
vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán
do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." Tu se
rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to
všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním.
Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné,
které pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako
blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř
a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.
Shrnutí:

Kristus byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše
ospravedlnění.
Pro

Otázky pro děti:
1. Který den byl Ježíš ukřižován a který den vzkříšen?
2. Kdy se učedníci dozvěděli, že Ježíš bude vzkříšen?
3. Od koho se nevěřící lidé dozvědí evangelium?

I.

UČEDNÍCI JSOU BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ (1-5)

1. Od čtvrtečního večera do pátečního.

2. Kde jsou učedníci?

3. A kde jsou ženy, jež Ježíše doprovázely?
Biblické odkazy:
 Ex 12:21-28; Jn 13:1-20; Jn 18:3; Lk 9:1-6; Mt 26:24; Jn 19:26; Lk 23:49; Jn 19:30; Lk
23:56

II. OBSAHEM SPÁSNÉ VÍRY JE EVANGELIUM (5-7)
1. Bez slyšení evangelia nemohli chápat, nemohli uvěřit.

2. Kristus je vzkříšen!

3. Kristova spravedlnost je člověku připočtena skrze víru

Biblické odkazy:


Lk 9:18-22 ; Lk 18:31-34; Ř 10:17; Sk 2:23-24; Ř 3:9-11; Ř 5:19-21; 1 J 1:9; Mt 27:46;

Mt 28:19; Jn 14:26; Jn 15:26
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III. ŽIVÁ VÍRA PROMĚŇUJE ŽIVOT (8-12)
1. Ženy se o svou víru musely podělit.

2. Největší dar ke službě druhým

Biblické odkazy:
 Jn 14:26; Jn 15:26; 1J 5:13; J 14; 1P 3:15-16; Ř 12:1-2 ;

Osmisměrka

DRINK, HŘMOT, KORBA, STISK,
BETLY, OKUJE, ŠEJKR, HŘÍBATA,
NEŽIT, DROPS, OSTŘÍ, TRESA,
GEOLOG, TETRA, KAFÁČ, SKEČE,
TROŠKA, BROŽE, KRAUL, TREFA,
ZÁLEK, MORUŠE, KOLÍK, TREND,
LEŽENÍ, SODÍK, VÁŽNÉ, VRTÁK,
SLAST, OKTÁV, ŽENITBY, TAMTO,
ZÍTŘEK, FIKCE, ONAMO, POTÍŽ,
TETKA, AORTA, VÍZUM, RAZÍTKO,
RANEC

Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Pondělí 28.3. - společný výlet, sraz v 9,45 na hlavním nádraží ČD v Ústí
nad Labem. Jedeme do Dolních Zálezel a potom pěšky na
Radejčínskou rozhlednu. Návrat ve14,30 na hl. nádraží.
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shrom. (písně Markéta B., vedení Honza S. – Iz 23)
Děkujme Pánu za Jeho milost. Práce v pražském sboru se rozrůstá. Pamatujte
na modlitbách na celou rodinu Kernalových a jejich službu.
Předkládejte našemu Pánu prosby za nemocné. Jarka bude mít operaci zápěstí.
Vražda čtyř překladatelů Bible na Blízkém východě
Překládat Bibli v převážně muslimské části světa je samo o sobě velmi riskantní. Když
k tomu přidáte nevraživost vůči křesťanům pocházejícím z muslimského prostředí,
výsledkem bývá značně choulostivá situace a často také velmi výbušná reakce.
Prezident/CEO Bruce Smith nedávno potvrdil úmrtí čtyř místních překladatelů.
Při útoku vetřelci zničili veškerou kancelářskou techniku, včetně vybavení na
nízkonákladový tisk. Spálili také všechny knihy a další materiály související s překlady,
které v kanceláři našli. Smith k tomu dodává: „Z Boží milosti se kopie rozpracovaných
překladů do přibližně 8 jazyků podařilo zachránit. Měli jsme zálohy a práce může
pokračovat.“ Asi by vás napadlo, že po podobném brutálním útoku zůstanou ostatní
překladatelé otřeseni. Ve skutečnosti je však pravý opak pravdou, pokračuje Smith.
„Ještě více než dříve touží vidět, jak se Boží slovo dotýká srdcí lidí, kteří uvízli ve spárech
násilí a beznaděje.“
Práce pokračuje, nikdo si nemůže dovolit to vzdát. Důvod? „Dny, kdy bylo možné
oslovovat lidi žijící na bezpečných místech, už jsou z větší části za námi… Přinést Boží
slovo zbývajícím národům světa… je výzvou, které čelíme v současné době, výzvou, ke
které nás Bůh povolal.“
P. S.: Bratr Smith uvedl, že krátce po obdržení zprávy o této události obdržel informaci od
jiného týmu, že se jim za posledních několik měsíců podařilo dokončit překlad Nového
zákona do dalších čtyř dialektů. Soli Deo Gloria.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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