BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

PLNOST KRISTOVY RADOSTI
(J 17:6-19)
Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.
Zůstaňte v mé lásce.

Jan 15:9
Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli
tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7 Nyní poznali, že
všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8 neboť slova, která jsi mi svěřil,
dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel,
a uvěřili, že ty jsi mě poslal.
9 Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť
jsou tvoji; 10 a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem
oslaven. 11 Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě.
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou
jedno jako my. 12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém
jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich
nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli
plnost mé radosti.
14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž
nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15 Neprosím, abys je
vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze světa, jako
ani já nejsem ze světa. 17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
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I.

ÚVOD: SLUŽBA VELEKNĚZE

Biblické odkazy:
 J 15:27; J 16:33; Ko 2:13-15; Žd 7:23-25;

II. JEŽÍŠ ZJEVUJE OTCE (6-8)
A.

Skupině lidí ze světa

B.

Skupině lidí, kteří uvěřili

C.

Skupině lidí, kteří přijali Boží slovo

Biblické odkazy:
 Ž 139:13; Ef 1:3-4; Ř 9:15; Ef 1:5-6; Ř 8:3-4; Ř 1:18; 1J 1:9; Mt 12:18 -21;

III. JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA UČEDNÍKY (9-13)
A.

Aby je Otec zachoval

B.

Aby měli v sobě plnost Kristovy radosti

Biblické odkazy:
 Mt 4:17; J 1:1; Lk 19:40; 2 Tm 2:12; Ga 2:20;

IV. PROSTŘEDEK POSVĚCENÍ (14-19)
A.

Posvěcení se děje pravdou

B.

Posvěcení má důsledky

Biblické odkazy:
 J 14:6;
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POSTIH,
ZÁKRUTA,
PRAHA,
LOVEC, MARASKA, NEONY, BOULE,
ZLATO, KUKAČKA, OBAVA, PRVNÍ,
KNIHA, OSMÁK, DRBNA, LINKY,
PACKA, IKONA, OVČÁK, TALEK,
NOUZE, HRÁBĚ, BARET, REBUT,
REAKCE, DÍVKA, PREJT, PANÁK,
ÚMYSLY, OPRATĚ, MEČÍK, ČNĚLKA,
FLORA, SKOPCI, BUNKR, OČNÍK,
KABARET, DLANĚ, ČINEL, OBZOR,
STRÁŇ, HLASY, LANKO, OSCAR

Tajenka:
Jan 15:13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
………………………………………… za své přátele.

Otázky:
1. Za koho se Pán Ježíš modlí v J 17:6-19?
2. Co nám Pán dává jako prostředek posvěcení?
3. K čemu vede růst v posvěcení?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve a společný oběd. Kázání Jarda Kernal,
vedení (Žalm 112 Karel Jiroušek, Památka Páně a písně Jan
Suchý. Pavel Borovanský káže v Praze.
V sobotu 11.5. plánujeme další setkání mužů (15,00 až 17,00) a žen spolu
s dětmi (14,30 až 16,30) ke společnému budování se Božím slovem a
společenství. Místo setkání upřesníme.
24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství
s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Černá bouda u Jánských lázní.
Přihlašujte se na webu: www.reformovanacirkev.cz
27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu
Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších (www.juniorhotelroxana.cz).
Letošním biblickým tématem bude „Boží láska“.
Čína: Státní orgány najímají informátory, aby sledovali dění v
křesťanských společenstvích
Čínské státní orgány si najímají řadové občany, aby sledovali dění v
křesťanských společenstvích. Za poskytování informací dostávají tito lidé
od státu pětkrát vyšší příspěvek než domácnosti postižené chudobou.
Informátoři mají zjevně specifické instrukce, aby oznamovali každý případ,
kdy do shromáždění někdo přivede děti. (Od února 2018 mají osoby mladší
18 let zákaz vstupu do církevních budov a vzdělávání náboženského
charakteru.)
Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.
Zjevení Janovo 2:25
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