BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE S OTCEM A SYNEM
(1J 1,1–4)
… aby n/vaše radost byla úplná!
Dnes se podíváme na první 4. verše Janova listu. V prvním verši se
seznámíme s původem Janova poselství, které stojí na starozákonním
zjevení i osobním svědectví. Dále se podíváme, ve 2. verši, na obsah
Janova poselství: Slovo věčného života! A nakonec se seznámíme, ve 3.–4.
verši, s důsledkem přijetí tohoto Slova. Povíme si něco o společenství
církve s Otcem a Synem a radosti, která z toho všeho vyplývá!
Text Písma – 1. Janova 1,1–4, Překlad JK:
1Co

bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme vlastníma očima viděli, na co jsme
hleděli a svýma rukama se toho dotýkali: o slovu života. 2Ten život byl zjeven a
my jsme ho viděli a svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u
Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy měli
společenství s námi a aby naše společenství bylo s Otcem a jeho Synem, Ježíšem
Kristem. 4To píšeme, aby naše radost byla úplná.
Otázky ke kázání:
1. Co je původem křesťanské víry?
2. Co nám zaslibuje přijetí Slova života?
3. Co je zdrojem křesťanské radosti?

I.

DVOJÍ SVĚDECTVÍ (V. 1)



Biblické odkazy:
 J 1,1–3.18; 5,39; 14,9; Žd.1,1–2; Ř 1,22; 2Pt 1,17–19; 1J 4,2-3;

II. SLOVO VĚČNÉHO ŽIVOTA (V. 2)


Biblické odkazy:
 J 1,14; 6,47-51; 10,9-11; 11,25; Sk 17,27; Fp 2,6–7; Kaz 3,11; Ř 8,38–39;

III. SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE S OTCEM A SYNEM (V. 3–4)


Biblické odkazy:
 1K 1,9; Jr 31,33–34; J 17,3.13; Neh 8,10; Mt 24,12; Ž 4,8–9;
Osmisměrka
AHOJ, ANOMÁLIE, ARIE, ASÁK,
BIDET, BULIMIE, CELA, DENS,
DÉŠŤ, DIDOT, DRNY, EJEKTOR,
HOPLA, JEEP, JOJO, KALNOST,
KUŘE, LADO, LODENY, MENUET,
NIOB, OBAL, OHBÍ, ORLI, PAPIŇÁK,
PEPA, PLOŠINA, PLUK, POPIS,
PŘELUDY, SLIZ, SMRŽ, SPOJITOST,
SUNY, TAJFUN, TISKOVINA,
ÚSCHOVNA, VLYS, WEEKEND,
ZÁTARAS, ŽALÝ

Tajenka 1K 1,9
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line NEBUDE!!!!
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Turecko: Bývalý podvodník je nyní pracovníkem v první linii
Nurettin poprvé uslyšel evangelium, když s ním v roce 2007 sdílel Krista
křesťan, který zakládal sbor. V té době to vypadalo, že Nurettin má o něj zájem
pouze jako o prostředek k emigraci do Evropy, ale pracovník s evangeliem dal
Nurettinovi Bibli a uložil si jeho telefonní číslo. O několik měsíců později tento
křesťan navštívil Nurettinovo město znovu a náhodou mu zavolal. Po opětovném
spojení s křesťanským pracovníkem Nurettin uvěřil v Krista. Jak Nurettin rostl ve
své víře, začal nakonec ve svém městě sám vést malý domácí sbor. Jeho sbor se
nachází v konzervativní oblasti, kde panuje velký odpor vůči evangeliu, a někteří
členové jeho sboru čelili pro svou křesťanskou víru tvrdému pronásledování.
Modlete se, aby Nurettin při svém vedení v této nepřátelské oblasti zakoušel Boží
pokoj. Modlete se, aby jeho sbor navzdory opozici pokračoval v rozvoji Božího
království.

Závěrečná píseň: Dobrořeč, duše má, Hospodinu
Dobrořeč, duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu,
a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé, nepravosti promíjí,
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním.

Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo
vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“
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