BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

PROČ JE POZNÁNÍ KRISTA VZÁCNÉ
(FP 3,8-11)
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou
bez skutků zákona.
Ř 3:28
Filipským 3:1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále
totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. 2 Dejte si pozor na ty
psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu
`rozřízku´! 3 Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme
Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci - 4 ačkoli
já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může
spoléhat na vnější věci, já tím víc: 5 obřezán osmého dne, z rodu
izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o
zákon - farizeus; 6 jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o
spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. 7 Ale cokoliv mi
bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8 A vůbec všecko
pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je
mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to
za nic, 9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní
spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista spravedlností z Boha založenou na víře, 10 abych poznal jej a moc
jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho
smrti, 11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
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I.

ÚVOD: POJĎ KE ZDROJI RADOSTI

Biblické odkazy:
 Ř 14:23; Ř 6:23;

II. SPOČÍTEJ ZISKY A ZTRÁTY
A. Podobenství o nalezené perle
B. Nesmírná vzácnost poznání Krista
C. Abych získal Krista

Biblické odkazy:
 J 8:12; Mt 13:45-46; Lk 19:1-8; Ef 4:28

III. ZÍSKEJ SPRAVEDLNOST OD BOHA
Biblické odkazy:
 Gal 3:11-12; Ř 4:5; Ř 10:6-11;
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REMA, FREON, TCHOŘ, SEKTY,
PÍSNICE, KLIP, VOSK, ETEN, SAFE,
ŘADY, ŠÁLA, VNADA, VIADUKT,
IRONIK, ZOBAN, MIKROBUS, STAR,
PLÁN, MANŽETA, ZÁMEZÍ, SAKÉ,
SPLAV,
UČEŇ,
MASÁŽ,
OPIS,
JÍZDÁRNA, PAVÍ, VÍTATI, PRTĚ,
NAZAD, BONA, SNOB, BEDNA, EVKA,
ŠTUK, KIKS, BRIČKY, DEBATA, PITA,
TÁTA, MOST

Tajenka:
Římanům 4:7 `Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
8 Blaze tomu, jemuž …………………………………………………………………..´
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Milan Bulák (Jílové), vedení (Mk
14,1-21) Jan Suchý a písně Terezka Weberová.
Čína: Razie v bytě křesťanského vedoucího
Čao Wej-kchaj slouží jako vedoucí křesťanského společenství
Reformované církve Sün-čcheng ve městě Tchaj-jüan v čínské provincii
Šan-si. Jeho sbor se koncem loňského roku stal opakovaně terčem policejní
razie – poprvé v listopadu a poté ještě jednou 30. prosince, kdy příslušníci
bezpečnostních složek narušili průběh biblického vyučování v bytě pastora
An Jen-kchuej. 17. května v časných ranních hodinách vtrhla do Čaova
bytu skupina přibližně dvaceti policistů. Aniž by předložili povolení k
domovní prohlídce, zabavili mu počítač včetně příslušenství a několik knih.
Čao s manželkou Li Sin byli odvezeni k výslechu na základě obvinění z
„proselytismu“. Li byla propuštěna ještě ten den večer, Čao by měl strávit
patnáct dní ve správní vazbě. V minulosti byl Čao již několikrát „pozván“
k „rozhovoru“ na policii, protože se odmítl podrobit nařízením čínské
komunistické strany omezujícím náboženské aktivity.

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v
jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
2 Korintským 1:4
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
6. června 2021

