
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

BOŽÍ MOC  
A BOŽÍ SPRAVEDLNOST! 

 (Ř 1:16-17) 
 

Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, 
takže se nikdo nemůže chlubit.  

(Ef 2:9)   
 

Římanům 1:16-17  Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke 
spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 
Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou 
a vede k víře; stojí přece psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.“ 
 
 
 

I. ÚVOD 
 

 

 

 

 
 

II. APOŠTOL PAVEL MĚL DŮVOD SE 

STYDĚT, ALE NESTYDĚL SE (V. 1,16A) 
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III. JE TO BOŽÍ MOC KE SPASENÍ (V. 

1,16B,C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SPRAVEDLNOST OD BOHA (V. 17) 
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LITANIE, PANOŠI, DŮVODY, 
ODKLON, ODĚNEC, APLAUS, 
POTKAN, KANOPY, PRODUKTY, 
OKÉNKO, OBVINĚNÍ, OPASEK, 
ISOTON, PSANCI, PLÁNKY, 
TOMATA, SKVOST, SŇATEK, 
PSINEC, ZNÁMKA, VOLNOST, 
VALOUN, AZBEST, STROFY, 
KURARE, ANNONCE, ANORAK, 
SKICÁK, NAMLÍT, TĚKAVOST, 
SLAVIT, STEZKA, PŘÍLET, 
ESÍČKA, AKMOLA 

Tajenka: 

2 Korintským 4:17-18 Toto krátké a lehké soužení působí 
…………………………………………………………………………………… věčné slávy nám, kteří 
nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však 
věčné. 

Pokr. ze str. 4: Křesťan mu odvětil citací 15. verše z 21. kapitoly 

Lukášova evangelia: „Neboť já (Pán) vám dám řeč i moudrost, kterou 

nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.“ V roce 2021 byl 

Čchen zadržen již šestkrát. 26. září ho policisté odvezli na stanici, aby 

mu zabránili v účasti na nedělní bohoslužbě. Doufali, že se nakonec 

vzdá a přestane o evangeliu hovořit, on však místo toho vyprávěl o 

Kristu policistům, kvůli čemuž strávil 15 dní ve vazbě. Když byl 11. října 

propuštěn, na sociální sítě napsal: „Haleluja! Děkuji ti, Bože, za tvou 

milost a neustálou přítomnost. Děkuji vám (přátelé) za vaše modlitby… 

Nyní konečně mohu znovu šířit evangelium. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel Borovanský 

(Žalm 15), písně Petr Svoboda.  

V neděli 7.11. 2021 budeme po shromáždění pokračovat v Základech víry. 

Měli bychom mít doplněny strany 5-7 (oddíl E) ve cvičebnici. 
 

 

Čína: Evangelista propuštěn na svobodu – letos již pošesté 
Čchen Wen-šeng si svou evangelizační službou získal pověst opravdového 

„bojovníka evangelia“. Čchen byl v minulosti závislý na drogách a když 

uvěřil v Krista, horlivě toužil vyprávět lidem o úžasné svobodě, kterou 

obrácením získal. Podle vzoru biblických učedníků cestoval do mnoha měst 

i městeček a při evangelizačních kázáních používal nápadné transparenty 

ve tvaru kříže s nejrůznějšími nápisy vybízejícími k zamyšlení, jako 

například „Úžasný Spasitel“, „Čiň pokání“, „Věř“ nebo „Zachráněný“. Kvůli 

neutuchající aktivitě se Čchen dostal do hledáčku orgánů čínské 

komunistické strany. Letos v červnu evangelistu kontaktoval příslušník 

státní bezpečnosti – krátce poté, co Čchen zvěstoval evangelium více než 

tisícovce lidí. Agent mu ukázal novinovou zprávu o jeho evangelizační práci 

vydanou zahraniční agenturou. Následně se ho snažil vyslýchat, protože 

nabyl přesvědčení, že Čchen přijímá ze zahraničí nějakou podporu.  

Pokračování na str. 3. 

 

 
Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. 

Židům 10:38 
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