BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

BĚŽ PRO NEBESKOU CENU!
(FP 3,12-16)
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se

služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a
čeká vás život věčný.
Římanům 6:22

Filipským 3:8 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.
12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
13 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci:
zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou,
14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v
Kristu Ježíši.
15 Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte
jinak, i to vám Bůh objasní.
16 Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
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I.

ÚVOD: OHROMNÁ ÚLEVA

Biblické odkazy:
 Fp 3:5-6; Ř 3:10-11; Ř 3:20-24

II. NEBESKÉ POVOLÁNÍ
A. Nebeský cíl
B. Běh do cíle
C. Kristus: náš cíl

Biblické odkazy:
 Mt 5:48; Sk 17:30; Ef 2:1-2; 1Pt 1:22; Ř 8:1-2; Žd 12:22-23; Ef 4:11-13; Žd 1:1-3; 1K
9:24-27;

III. POSVĚCOVÁNÍ JE ÚSILÍ
A. Kdo posvěcuje
B. Kdo běží
Biblické odkazy:
 Fp 2:13; 1Pt 1:5; 1K 9:24-27; Lk 9:62; Sk 15:36-39;
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KOTVA, TOPENÍ, SPĚCH, NOTY,
OZEV, KVÉRY, MŽIKY, ŽIRAFA,
POLE, MROŽ, FREON, TAROT,
VOLHA, FÓRY, OHIO, HOTEL, LÍPA,
ŽÍLA, BONY, MOTTO, ÚŽEH, REVMA,
PAPÁ,
MINOLTA,
OKLAMANÁ,
STOHY, VÝROBEK, TOPIT, PIPLAL,
REPOT, OMAMY, VESLO, PARD,
GALERIE, BOJE, ETOL, PIVO,
VRKOČ, PITO, LSTI, ORBA, SLECH,
PLÁTNO

Tajenka:
Jakubův 4:2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout.
Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.
3 Prosíte sice, ale nedostáváte, …………………………………………………………………………….:
jde vám o vaše vášně.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK Kladno), vedení
(Mk 16,1-2) Jan Suchý a písně Markéta Borovanská.
Uganda: Pastor zavražděn kvůli zvěstování evangelia muslimům
Policisté v Ugandě zadrželi imáma, který se přiznal, že 11. června zavraždil
místního pastora – jen proto, že hovořil o evangeliu s místními muslimy.
Biskup Francis Obo sloužil jako senior pastor letničního společenství v
osadě Odapako a kromě toho dohlížel na dalších 17 sborů v oblasti. Když s
manželkou Christine odcházel z tržiště, přepadla je skupina islámských
radikálů. Podle Christine jeden z nich biskupovi Obovi řekl, že je „bezvěrec“
a obvinil ho z rouhání Alláhovi a také z toho, že kvůli němu muslimové
opouštějí islám. „Dnes tě Alláh odsoudil,“ prohlásil muž. Následně
radikálové vyzvali Christine, aby se z oblasti odstěhovala. Policisté zatkli
imáma Uthmana Olinghu, který ještě měl oblečení a obuv potřísněné krví.
Zatčen byl také další podezřelý, Jafari Kato. Obviněný imám se policistům
bez okolků přiznal a prohlásil, že zabití pastora nelituje, neboť je
přesvědčen, že je Alláhovou vůli zabít každého bezvěrce, který svádí
muslimy z pravé cesty. Sedmdesátiletý biskup po sobě zanechal manželku
a třináct dětí, kteří nyní truchlí společně se členy společenství, které vedl.
Žalmy 2:1 Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
2 Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a
pomazanému jeho
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