BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SLUŽBA POKOJE A BUDOVÁNÍ (Ř 14,17–19)
Charakter Božího království V.
Dnes se tedy podíváme velmi jednoduše jednak na to usilování – co tím
Písmo myslí a co za tím stojí, za druhé se podíváme, o jakých věcech
pokoje se tu mluví a za třetí na to, co si máme představit pod společným
budováním.
Text Písma – Římanům 14,17–19, vlastní překlad:
17Neboť

Boží království není v jídle a pití, ale ve spravedlnosti a pokoji a radosti
v Duchu svatém. 18Kdo takto slouží Kristu, [je] milý Bohu a uznávaný lidmi.
19Proto

tedy usilujme o to, [co slouží] pokoji a vzájemnému budování.

Otázky ke kázání:
1. Jaký je rozdíl mezi usilováním z Ducha a tělesným usilováním?
2. Jak může být někdo tím, kdo působí pokoj?
3. Které věci brání společnému růstu?

KŘESŤANSKÁ ZRALOST
 Jak souvisí zralost křesťana s porozuměním Písmu?

Biblické odkazy:
 Žd 5,12–14;

I.

USILUJME

 O jaké věci máme usilovat?

Biblické odkazy:
 Ř 14,1–2; Tt 3,11; Ř 14,4.13; Fp 2,4; Fp 1,9–11;

II. VĚCI POKOJE
 Co všechno vnáší do církve nepokoj, neklid?

Biblické odkazy:
 2J 10; 1K 5,5; 2Te 3,6; Ga 5,20;

III. VĚCI VZÁJEMNÉHO BUDOVÁNÍ
 Které věci slouží společnému růstu?

Biblické odkazy:
 1K 8,1; 1K 13,4–6; 1J 3,16–18; J 3,16; Ef 4,29; Ex 20,16; Mt 7,17–18; Mt 12,34; Př 16,24
Osmisměrka
ALEJE, ANOA, AVAR, BEAT, ČINY,
ČIŘENÍ, DOMINIKÁNI, EVULZE,
HORA, HOSTINA, IDEA, IMPERATIV,
JEPICE, KATAPULT, KOKŘI,
MATRONA, NAHRÁVKA, NAZE,
NISA, NOHA, OÁZA, OBLÁ, OČKA,
OLŠE, OPIS, ORFEUS, OŘEZ,
PIKANÁ, PLEN, PLYN, POMLUVA,
SHYB, SILO, SYKOT, TAPISERIE,
TÁTA, TRÁVY, ÚVAL, VEKA,
VELEJEŠTĚR, VĚTVE, VTIP,
ZDŮRAZNIT

Tajenka Žd 12,14
_________________________

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

Írán: Uvězněná křesťanka slouží ženám ve vězení
Loni na podzim byli uvězněni tři křesťanští pracovníci, protože navštěvovali
domácí církev. Ačkoliv jim úředníci slíbili, že jim sníží trest, pokud budou o své
křesťanské víře mlčet, jedna z uvězněných žen využívá této příležitosti ke sdílení
evangelia. „Teď už chápu, proč mě Bůh nechal přivést do tohoto vězení,“ řekla.
„Moje dcera má mnoho lidí, kteří se o ni starají a učí ji o Boží lásce. Ale v této
věznici je mnoho mladých dívek, které o Boží lásce nikdy ani neslyšely. Potřebují
mě a já tu musím být pro ně.“ Tato sestra byla kvůli svému křesťanskému
svědectví několikrát umístěna na samotce, přesto se o svou víru odvážně dělí i
nadále. „Prosím, modlete se společně se mnou za to, aby mnozí uvnitř těchto
vězeňských zdí dospěli k víře a zakusili skutečnou svobodu, kterou jim může dát
jen tato víra,“ řekla.

Závěrečná píseň: Spoj nás v jedno, Pane
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno.
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.
Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme …

Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
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