BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KRISTOVA SLÁVA (J 17,4-5)
Křesťanská zralost VIII.
Dneska se podíváme na Ježíšovo dokonané dílo, kterým oslavil svého
Otce, dále na slávu, kterou měl před stvořením světa, a nakonec uvidíme,
jak můžeme skrze Pána Ježíše Krista a díky jeho příkladu růst ve
zbožnosti a zralosti.
Text Písma (vlastní překlad):
1Toto Ježíš pověděl, pozvedl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla hodina. Oslav svého Syna, aby
Syn oslavil tebe. 2Tak jako jsi mu dal moc nade vším tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal
život věčný. 3A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého
jsi poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi

svěřil, abych ho vykonal. 5A nyní ty, Otče, oslav mě u sebe slávou, kterou jsem u tebe
měl dříve, než byl svět.“

Otázky ke kázání:
1. Jaké vlastnosti má Boží sláva, kterou Ježíš zjevoval na zemi?
2. Jak Otec oslavil svého Syna tou slávou, kterou u něj Syn měl?
3. Které vlastnosti vidíme na Ježíši v našem textu?

ÚVOD
 Proč je víra v Kristovo božství klíčová pro zbožnost?

Biblické odkazy:
 J 1,1; J 14,6.9; J 8,28.38; J 12,50; Ko 3,1-2

I. KRISTOVO DOKONANÉ DÍLO
 Čím Ježíš oslavil Otce na zemi?

Biblické odkazy:
 Mk 1,43-45; Mk 10,21; J 6,26; J 13,14; J 19,30;

II. KRISTOVA DÁVNÁ SLÁVA
 Co nás Kristova sláva učí o jeho osobě?

Biblické odkazy:
 J 1,3; Iz 42,8; Iz 48,11; Iz 6,1-3; Gn 1,26; Gn 16,13; Gn 19,24; J 1,1; Zj 1,1.13-16; Ju 14-15

III. KRISTŮV DOKONALÝ PŘÍKLAD
 Co se máme učit z Ježíšova pozemského života?

Biblické odkazy:
 J 5,24; 1J 2,6; Lk 9,31.51; J 17,17; Fp 1,6; J 17,22-23; 1J 1,9; Ef 1,18-19
Osmisměrka
ANOA, ATMOSFÉRA, AULA,
DĚROVAČ, GEORGIE, HUMUS,
CHÁMOVOD, CHYBA, KLAUN, KVAS,
LOOK, MAMLAS, MĚNA, MRSKAT,
OBKLAD, ODMĚNY, OGAM, OCHOZ,
ORATORIUM, OSTYCH, OTEC,
OVSÍK, PAVÉ, PCHÁČ, POLOKOV,
PSAVOST, PYŽAMA, SBĚR,
SKOPEČEK, SLOVESO, SPRCHA,
STOA, ŠPIŽÍRNA, TROPIKO, ÚDER,
UPÍT, ÚSPORY, VĚDY, VRÁTKY,
VYVÉST, YELLOW, ZLUČ

Tajenka 1J 2,6

_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,4-5).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení A.
Vondruška, památka P. Steiger, chvály B. Šedivá. Po shromáždění bude
pracovní schůzka sboru.
1800 evangelizační vánoční koncert ve velkém sále Domu dětí a mládeže
v Karlíně (Karlínské spektrum), Karlínské náměstí 7.

Čína: Církev pevně stojí ve víře, navzdory projevům nepřátelství
Ještě před několika lety se nad střechami velkých církevních budov v Číně tyčily
kříže. Přestože režim příslušná křesťanská společenství oficiálně neuznával, současně
projevoval jistou míru shovívavosti. Poté však byla zahájena kampaň s cílem ukončení
činnosti všech neregistrovaných náboženských skupin. Mnoho křesťanů bylo zatčeno,
mnoho budov zdemolováno a začalo být zřejmé, že skutečnou církev tvoří Boží lid.
Zástupce korejského Hlasu mučedníků se nedávno setkal s jedním pastorem
v Pekingu a byl očitým svědkem věrnosti členů společenství, kteří se k bohoslužbám
scházejí v malých skupinkách venku po městě, bez ohledu na počasí. I když je některá
skupinka přinucena setkávání ukončit, nesčetné další v pořádání venkovních
bohoslužeb pokračují. Jiné čínské společenství používá speciální zabezpečený
software, který jeho členům umožňuje v menších skupinkách komunikovat online.
Přestože byla jejich modlitebna na základě úředního rozhodnutí uzavřena, díky této
alternativě se mohou i nadále setkávat, vzdávat Bohu chválu a společně studovat
Bibli. Vytrvalost dnešní církve je hmatatelným důkazem, že mnozí Kristovi
následovníci v nesvobodných zemích po celém světě stále naplňují neochvějné Boží
zaslíbení: „…zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Mt 16,18).

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
Koloským 2,6
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