BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
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MILOSTI BOŽÍ, ČLOVĚK (ŽD 2,5–9)
Ježíš je plně Bůh a plně člověk

Na začátku druhé kapitoly ovšem autor zcela změnil svůj tón a rozhodl se
napomenout a vyvést z míry ty posluchače, kteří jsou si příliš jistí sami
sebou a kteří naopak potřebují chladnou koupel pro svou spokojenost a
netečnost. Kteří už byli možná tak trochu rozhodnutí se celého toho
křesťanství vzdát a jít si vlastní cestou. Byli tam zástupci obou těchto
skupin.
Text Písma – Židům 2,5–9, ČEP:
5Andělům

Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, 6kdežto o Synu je na
jednom místě řečeno: ‚Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na
něj hledíš? 7Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a
slávou, 8všecko jsi podrobil pod jeho nohy.‘ Když mu tedy podrobil všecko,
znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě
nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. 9Ale vidíme toho, který byl nakrátko
postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou;
neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.
Otázky ke kázání:
1. Co je člověk podle Božího plánu?
2. Jak Žalm 8 mluví o Pánu Ježíši?
3. Proč musí být Pán Ježíš být plně Bůh i plně člověk?

I.

BOŽÍ ZÁMĚR S ČLOVĚKEM (v. 5–6)

 Proč Bůh stvořil člověka?

Biblické odkazy:
 Ž 8; Gn 1,26–28; Gn 9,1–3

II. BOŽÍ SOUD NAD ČLOVĚKEM (v. 7–8a)
 Jaký je rozdíl mezi lidmi a anděly?

Biblické odkazy:
 Gn 3,17–19; Mt 22,30

III. BOŽÍ NADĚJE PRO ČLOVĚKA (v. 8b)
 Proč přišel Pán Ježíš Kristus?

Biblické odkazy:
 Žd 1,13; Ž 100; 1K 15,27; Ef 1,22; Gn 1,27–30; Gn 4,7; Ž 119,133; Nu 35,34; Lv
18,27–28; Mt 15,11; Ž 131

IV. JEŽÍŠ, TEN LEPŠÍ ČLOVĚK (v. 9)
 Co znamená „Kristovo ponížení“?

Biblické odkazy:
 Gn 3,17–19; Fp 2,8; Iz 53; Mt 21,15–16; Nu 16,13; Ef 1,17–18;

ZÁVĚR
 Proč nemá smysl vracet se k židovství/pohanství?

Biblické odkazy:
 Gn 3; Zj 22,3–5
Osmisměrka
BULHAR, CAEN, ČMOUDY, DŮKAZ,
FLEKY, FREE, HOLKA, HORNICTVÍ,
INTELEKT, KLÁŠTER, KLEC,
KLIENTELA, KOPA, KREV, KULMY,
KUPA, KYSLÍK, LEPY, LUKY, MASO,
MELA, MOTO, OKNA, OKTET, ORAT,
ORLI, OVÁD, PARD, PERLY, PÉRO,
PŘÁTELÉ, ROBA, ROZPÁLENÁ,
RUCE, RUŠNO, SAMURAJ, SENO,
SHOZ, STROJVŮDCI, ŠATLAVA,
TOUŠ, UZLY, VLNKA, VOLHA,
ZRALOST

Tajenka 1J 5,20
_________________________

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

Mexiko: Čtyři rodiny zadržované jako rukojmí kvůli křesťanské víře
Terénní pracovníci nedávno navštívili čtyři křesťanské rodiny v mexickém
Chiapasu, které jejich komunita odmítla kvůli víře v Krista. Rodiny byly
zadržovány ve svých domovech jako rukojmí a bylo jim odepřeno právo odejít pro
jídlo nebo potraviny. Nakonec členové komunity tyto rodiny z jejich domovů
vyhnali. Navzdory tomuto odporu zůstávají rodiny pevné ve své víře a byly
naplněny radostí, když dostaly povzbuzení od našich pracovníků a zúčastnily se
promítání filmu Mučen pro Krista. „Jsou odhodláni sdílet evangelium ve své
komunitě bez ohledu na cenu,“ podělil se o své dojmy jeden z těchto pracovníků.
„Modlete se za Boží moudrost ve vztahu s jejich komunitou a za svobodu při
hlásání evangelia.“

Závěrečná píseň: Svatý, svatý
Svatý, svatý, Beránku Boží, svatý, svatý, sňal jsi můj hřích.
Svatý, Ty jsi ten svatý, jsi hoden slávy,
Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe vzývám.

Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání,
že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k
vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste
slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
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