BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
POHŘBENI VE KŘTU (KO 2,11-15)
Sjednoceni s Kristem ve smrti i v životě
Pavel se snaží křesťany povzbudit tím, že obrací jejich pohled na Krista
samotného. Mluví o tom, co se stalo na kříži, jaké to má důsledky, co to
znamená pro jednotlivé křesťany. Centrem je Kristovo dílo, kříž.
Text Písma (vlastní překlad):
11V něm jste také obřezáni obřízkou, která není udělaná lidskou rukou, v odložení těla tělesnosti

v obřízce Kristově. 12Jste pohřbeni spolu s ním ponořením, a v něm jste také vzkříšeni skrze víru
působení Božího, [jímž] ho vzkřísil z mrtvých. 13I vás, kteří jste byli mrtví v přestoupeních a
neobřízce svého těla, obživil spolu s ním a všechna přestoupení vám odpustil. 14Smazal náš
rukou napsaný dlužní úpis ustanovení, který byl proti nám a úplně ho zničil přibitím na kříž.
15Takže v něm v neohroženém trimfu odzbrojil a veřejně odhalil vlády a moci.

Otázky ke kázání:
1. Co to znamená odložení těla tělesnosti?
2. Co vyplývá pro křesťanský život z odpuštění hříchů?
3. Kde došlo k odhalení mocností a triumfu nad nimi?

KRISTUS JE NAŠÍM ŽIVOTEM
 Co je zodpovědností křesťana?

Biblické odkazy:
 Ko 2,6-7

I. KDO JE V KRISTU?
 Co to znamená být novým stvořením?

Biblické odkazy:
 Ko 1,2; Ko 2,6; Dt 10,14-17; 2K 5,17; Ga 2,19-20; J 3,18;

II. CO KRISTUS UDĚLAL?
 Co je podstatou nového stvoření?

Biblické odkazy:
 Ko 1,21; Ž 19,2; 2K 5,21; Mt 6,12; Ř 10,9-10;

III. JAK SE TO STALO?
 Proč je kříž centrem křesťanského života?

Biblické odkazy:
 Zj 20,12; 1K 15,56; 1K 15,55; Ř 8,33-34;
Osmisměrka
BOURDON, DEKO, FARA, FRONTA,
HEPTODA, HUMR, KAPKA,
KOMBINÁT, KŘÁP, LIDSTVO, LÓŽE,
MEDVÍDEK, MÍLE, NÁDRŽ, NELSON,
NIKDO, OKOS, OVIS, PADAT, PÁDY,
PAST, PECE, PITA, POZŮSTATEK,
PRSA, RYTINY, SAUNA, SEJMOUT,
SKLONY, SOVA, START, ŠERPA,
ÚPIS, UŠÁK, VIKLAT, VRUT, VŘES,
VYHODIT, WOOD, ZÁŘE, ZPRÁVY

Tajenka Ga 3,27
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ko 3,12-17).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení K. Trnka,
památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá. Po shromáždění budeme mít
pracovní shromáždění (cca 20 minut).

Indonésie: Účastníci protestu si vynutili uzavření modlitebny
Členové společenství ‚Novozákonní křesťanská církev‘ v provincii Střední Jáva
se 16. února sešli k bohoslužbě, když do budovy náhle vtrhla skupina
demonstrantů, kteří se dožadovali ukončení shromáždění. V průběhu střetu
dorazili na místo policisté a snažili se znesvářené strany usmířit. Pastor obdržel
svolení k dokončení bohoslužby, po které se měl setkat s oponenty.
Ke schůzce pastora s účastníky protestní akce došlo ještě ten den v odpoledních
hodinách. Na setkání dorazili také policisté a vedoucí představitelé muslimské
Rady indonéských duchovních, kteří požadovali, aby budova přestala být
využívána ke křesťanským aktivitám. Přestože pastor nic nepodepsal, budova se
nakonec musela uzavřít.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte
kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli
vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,6-7
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