BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VYTRVALOST SVATÝCH (J 17,6-8)
Křesťanská zralost IX.
Dnes uvidíme, že opravdovým učedníkem Ježíše Krista je ten, jemuž Ježíš
Kristus zjevil, kdo je Otec, jehož mysl je obnovována mocí Ducha svatého
skrze Boží slovo, které to nové srdce s radostí přijímá, a jehož jednání se
proměňuje podle toho, jak je jeho mysl přetvářena Božím slovem.
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.“ 6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal,

a tvoje slovo zachovali. 7Nyní poznali, že všechno, cokoliv jsi mi dal, je od tebe, 8neboť
slova, která jsi mi dal, jsem předal jim a oni je přijali. Doopravdy poznali, že jsem od
tebe přišel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal.

Otázky ke kázání:
1. Jaké je Boží jméno? Co to znamená?
2. Jak souvisí poznání Boha s přijímáním jeho Slova?
3. Jak se projeví znovuzrození v životě člověka?

ÚVOD
 Kdo může zakoušet opravdovou jednotu Božího lidu?

Biblické odkazy:
 J 17,22-23

I. JEŽÍŠ KRISTUS DÁVÁ NOVÉ SRDCE
 Co znamená, že Ježíš zjevuje Otcovo jméno?

Biblické odkazy:
 Jr 16,21; Ko 1,15; Ko 2,9; Žd 1,2-3; J 10,30; J 14,9; Ř 10,11

II. JEŽÍŠ KRISTUS OBNOVUJE MYSL
 Jak může Boží slovo přebývat v našem srdci?

Biblické odkazy:
 Mt 11,27; Př 9,7-9; Ko 3,16;

III. JEŽÍŠ KRISTUS PROMĚŇUJE JEDNÁNÍ
 Proč musí proměně jednání předcházet nové srdce?

Biblické odkazy:
 Fp 1,6; Mt 7,21-23; Ga 6,15; J 13,34-35; Ř 13,10; Ga 5,6; 1Tm 1,5
Osmisměrka
BIKINI, BLÁZNI, BLOUDI, BUKY,
CAEN, CALX, CYKL, DŽBÁN, EXOT,
FOŠŇÁK, HLOH, HUMR, INTONACE,
INVAZE, IONY, JARA, JEŠTEŘI,
KMÁN, KNAP, KONDENZOR, LIKR,
NÍŽE, OÁZY, OBHAJOBA, ODBOJ,
ODRAZY, OKOUN, OKRY, OMAM,
PĚKNĚ, POSYP, PROBOŘIT,
ŘETÍZEK, SBÍT, SEJF, SILA, SLOJ,
STÁT, STRUNA, ŠTACE, TÁLY, UZLY,
VITAMIN, YZOP, ZNIK, ŽHÁŘ

Tajenka Ž 119,97

_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,6-8).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P.
Petrecký, památka K. Trnka, chvály M. Petrecká.
Ve středu 25. prosince a 1. ledna nebude biblické studium.

Burkina Faso: Při útoku na křesťanské společenství přišlo o život čtrnáct
lidí
Při útoku v městečku Hantoukoura ve východní části Burkiny Faso bylo zastřeleno
čtrnáct členů křesťanského společenství, včetně pěti chlapců. Do budovy, ve které
právě probíhala bohoslužba, vtrhlo několik ozbrojených mužů a nařídili všem mužům
a chlapcům vyjít ven. Venku je přinutili lehnout na zem, zakryli jim hlavy a jednoho
po druhém zastřelili.
Podle posledních zpráv se k odpovědnosti zatím nepřihlásila žádná skupina. V
oblasti však v poslední době došlo k nárůstu islámského radikalismu a tento incident
je připomínkou podobných útoků v uplynulých měsících. Regionální guvernér vyzval
obyvatele k ostražitosti a přislíbil zapojení armády do pátrání po pachatelích.

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své
mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé
a dokonalé.
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