B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

MŮJ BŮH JE SKÁLA!
(JON 3,9-10)
Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu
Bohu!

On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je
právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.
Deuteronomium 32:3-4

Jonáš 3:1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: 2 "Vstaň,
jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím."
3 Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive
bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny.
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet
dní, a Ninive bude vyvráceno." 5 I uvěřili ninivští muži Bohu,
vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po
nejmenšího. 6 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze
svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si
do popela. 7 Potom dal v Ninive rozhlásit: "Podle vůle krále a jeho
mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se
nepasou a nepijí vodu. 8 Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i
zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé
cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. 9 Kdo ví, možná že se Bůh v
lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme."
10 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a
litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak.
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I. ÚVOD:

OMEZIL SE

POZNÁNÍ?

BŮH

KVŮLI ČLOVĚKU VE SVÉM

Biblické odkazy:
 Gn 6:6-8;

II. UČENÍ PÍSMA O NEMĚNNOSTI
A. Boží
B. Jeho zaslíbení
C. Jeho plánu
Biblické odkazy:
 Ž 102:26-28; Mal 3:6; Jk 1:17; Iz 46:11; Sk 13:32-34; Iz 46:9-10; Ef 1:9-10; Ef 1:9-10;
Zj 20:14-15; 2Pt 3:10;

III. BŮH NENÁVIDÍ A MILUJE
A.

Bůh nenávidí hřích

B.

A co hříšníka?

Biblické odkazy:
 Ř1:18; Ř 6:23; Zj 21:4-8;

IV. BOŽÍ NEMĚNNOST JE DŮVOD MILOSTI
A.

Kristův kříž

Biblické odkazy:
 Jer 18:7-10; Žd 10:31; Žd 13:8; J 3:18
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ORTEL, KLIPSA, ŽLUŤ, HŘEBCI,
OBLEK,
ŠPENÁT,
ANTONESCU,
AEROBUSY, VRTOCH, MÁTA, ETOL,
TLAK, ÁCHAT, REPETENT, KOŽICHY,
PUMA, ČOKL, ČÍNA, STÁJ, OBLÁ,
ÁMOS, TRNČÍ, BIŽU, MOTTO, STÍN,
DRAK,
OBCE,
KRAJ,
RÁNO,
VÝSTELKA, ŽÁNR, SLAD, ÚČES,
WOOD,
SKALPY,
UPEVNIT,
LETNIČKA,
ÚKAZ,
MUCHNICE,
STRUKA, KOLNA

Tajenka:
1 Petrův 1:18-20 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali
od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž
……………………………………………………………………………………………………………………………...
On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa
a přišel kvůli vám na konci časů.

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost
ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k
usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému
dobrému činu.
2 Timoteovi 3:15 -17
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení a
Památka Páně Jan Suchý (Ž 51), písně Terezka Weberová.
Narozeniny v tomto týdnu bude mít Fanoušek Weber a Lucka Suchá.
Vyprošujme pro ně Boží milost!
Sborová dovolená 2022 v Rokytnici nad Jizerou bude, dá-li Pán, ve dnech
30.7. (sobota) až 5.8.2022 (pátek). Na webových stránkách sboru je možné se
přihlásit.
Kuba: Křesťané jako maják v temnotě
Kubánské úřady se nedávno zaměřily na jednoho pastora kvůli jeho
biblickému vyučování, jež je v rozporu s vládní politikou. Pastorova smělá
prohlášení vedla kubánské úřady k provedení razie v jeho domě s cílem
přivést ho k poslušnosti. Ačkoli kubánská komunistická vláda nadále
zastrašuje a vyhrožuje věřícím, k nimž patří i tento pastor, křesťané se
nebojácně snaží zasazovat se o šíření Božího království i navzdory riziku.
Odvážní muži i ženy pokračují v šíření evangelizačních traktátů a předávají
poselství Písma v parcích i na ulicích, třebaže veřejné evangelizace jsou na
Kubě nezákonné. Zprávy, které z Kuby dostáváme, hovoří o tom, že stovky
mladých křesťanů se shromažďují pod širým nebem, aby konali společná
shromáždění. Někdy prý dokonce zpívají a kážou přímo před kubánskými
vojáky. „Jejich nadšení jde tak daleko, že veřejně provolávají: «Kuba patří
Kristu!»“ prohlašuje jeden z tamních zainteresovaných křesťanů. „Církev
zde skutečně roste,“ poznamenává další a hned dodává, že se zde církev
stává skutečně majákem v temnotách. „Zakoušíme nyní veliké probuzení
a růst církve.“
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
17. července 2022

