
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NENECHTE SE ZMÝLIT 
 (1K 6,9-11) 

 
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, 

spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou 
pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 

Filipským 4:8   
 
 

1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do 
dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, 
cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 
10 zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici 
Božího království. 
11 Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, 
byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v 
Duchu našeho Boha. (CSP) 
 

I. ÚVOD 
A. Úvod ke kázání 

 

 

B. Krátký úvod k listu 1 Korintským 
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II. NENECHTE SE OVLIVNIT OKOLNÍ KULTUROU 

(V. 9A) 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 1K 1,10-11; 1K 2, 4-7; 1K 3,1-3; 1K 5,1-2; Ř 11,33-35 

 

 

III. UKAZATEL NESPRAVEDLNOSTI (V. 9B-10) 
 
 
 
 

Biblické odkazy: 
 1K 6, 18; 1K 6,15-16 

 

 

 

IV. SPRAVEDLIVÍ JSME JENOM V KRISTU (V. 11) 
 

 

Biblické odkazy:  

 

 Odkazy: T 3,5; J 17,17; 2K 5,21 
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ÁMOS, CHRIE, HLUČNO, 
EXPOZITA, URNY, RISKONTO, 
TĚSTO, AFTA, CHMEL, 
LISTONOŠ, VOLITEL, ÁCHAT, 
PUNK, HŘMOT, MUTACE, 
RUKA, LÁTI, OBUJ, 
KŘIVOKLÁT, VRTY, VOLCI, 
OČKO, KMÁN, DOKTORKA, 
KANCI, OKUSOVATI, SLÁĎ, 
PLUH, IKONY, SACHR, 
DISKUTÉR, KULE, IONY, OKOŘ, 
NÉST, DŘÍT, RUCE, MÁTI, 
TICHO, CHROM 

Tajenka: 

Židům 3:5 Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl 
dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. 

6 Kristus však jako …………………………………………………………………………………... A tímto 
Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou 
naději. 

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

20. února 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Večeře Páně Jan Suchý, vedení 

Pavel Borovanský (Žalm 30), písně Petr Svoboda.  

V neděli 27.2. 2022 budeme po shromáždění pokračovat v Základech víry. 

Měli bychom mít doplněny strany 14-16 (oddíl E) ve cvičebnici. 
 

 

Páté výročí zmizení pastora Raymonda Koha 
13. února 2017 zachytily bezpečnostní kamery pastora Raymonda Koha, 

jak byl donucen náhle zastavit své vozidlo a poté ho maskovaní muži unesli. 

Od incidentu nebyl unesený pastor viděn ani o něm nebylo slyšet. Pastor 

Raymond a jeho manželka Susanna byli před incidentem podezříváni 

státní policií z pokusu o konverzi etnických Malajců ke křesťanství a bylo 

jim vyhrožováno smrtí. V roce 2019 zveřejnila malajsijská komise pro lidská 

práva zprávu, podle níž vinu za pastorovo zmizení nese oddělení státní 

policie. Podle lidskoprávní skupiny Civicus však byly veškeré informace o 

únosu zapečetěny s tvrzením, že zveřejnění dokumentů by bylo proti 

národnímu zájmu. Pamatujte prosím na rodinu pastora Raymonda na 

modlitbách, protože se stále musí vyrovnávat s nejistotou, kde se nachází. 

Kéž je i nadále podporuje Boží útěcha a síla. Modlete se, aby vyšla najevo 

pravda a aby osoby odpovědné za únos pastora Raymonda byly pohnány 

k odpovědnosti. Pokračujte v modlitbách, aby naši křesťanští bratři a sestry 

v Malajsii, v zemi, kde je sdílení evangelia stále velmi obtížné a nebezpečné, 

obdrželi moudrost, odvahu a statečnost. 
Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. 

Židům 10:38 
 

http://www.cirkevusti.cz/

