BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VAŠE POSVĚCENÍ (1TE 4,1-8)
… abyste žili svatě se svou nádobou
V textu, který je před námi, vidíme výzvu, vysvětlení a varování. Výzvu ke
svatosti, abychom se líbili Bohu, vysvětlení toho, co to znamená v životě
křesťana, že jde na prvním místě o svatý život v rodině a nakonec
připojuje varování, že Pán ztrestá každé jednání, které by bylo v rozporu
s těmito příkazy, které Tesalonickým dal.
1Te 4,1-8:
Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy
více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak,
abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána
Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali
necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s
úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v
této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá
takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás
nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá
člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.

I.

VÝZVA – ABYSTE SE LÍBILI BOHU (V. 1-3a)
 Křesťan je povolán k životu ve svatosti

A. Líbit se Bohu

B. Opakování přikázání

C. Boží vůle

Biblické odkazy:
 1Te 3,12-13; 1Te 2,7; 1Te 2,11-12; Zj 22,11; J 6,45; Jer 31,33-34; 2K 3,7.11; Ko 2,13; 1Pt
1,15-16; 1Pt 3,15; Žd 12,14;

II.

VYSVĚTLENÍ – ZDRŽOVALI SE SMILSTVA (V. 3b-6a)
 Svatost začíná v těch nejbližších vztazích

A. Zdržovali se smilstva

B. Žili svatě se svou ženou

C. Nepodváděli v tom svého bratra

Biblické odkazy:
 1K 6,9-11; 2K 4,7; Ř 9,21-24; 2Tm 2,20; 1Pt 3,7; Mt 5,28;

III. VAROVÁNÍ – PÁN ZTRESTÁ TAKOVÉ JEDNÁNÍ (V. 6b-8)
 Bůh své děti vychovává ke svatosti

Biblické odkazy:
 1Te 4,7; Žd 12,10; 1Te 1,10; 1Te 4,8; Iz 48;11; Jk 4,5; 1Pt 5,6

Osmisměrka
ŽÁNR, SAUNY, VLHKOST, BRNĚT,
STOIK, TONIKY, KEŠU, POČÍTAČ,
TRIK, DŘÍK, NOTA, PUNK, SAMICE,
ORAN, BRADLO, SOMATOLOG,
DOMY, MĚNY, DÁMIČKA, MOTÁKY,
VIRUS, RIGOL, OHLAS, ČTRNÁCT,
JIVE, OLŠE, KUPA, RÝGL, ORLE,
KÁPO, ZAHRNOUT, ZHATIT, TANGO,
ORLI, ORÁČI, OČAR, TŘES, ÚČINEK,
SHNÍT, TLESKYVA, NARCIS,
AMONIAK, ŠÍŘE, TOUŠ, MRCHA,
MAPY, ŽLUČNÍK

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz):
Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 4,1-8)
Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Kernal (1Te 4,9-12), Památka
vedení – H. Prorok, chvály – A. Vorsa & comp.
Neděle 1115 – Základy víry

Pákistán: Křesťané truchlí po velikonočním pondělním útoku
Ve veřejném parku v pákistánském Láhauru na velikonoční pondělí zaútočil
sebevražedný atentátník. Při incidentu téměř 70 lidí přišlo o život a mnozí další
utrpěli vážná zranění. K odpovědnosti se přihlásila pákistánská frakce
Tálibánu. K útoku došlo na parkovišti v parku Gulšan-e-Ikbál, jen několik
metrů od dětských houpaček. Park byl tou dobou plný lidí, neboť se zde
shromáždili křesťané, aby společně oslavili Velikonoce.
Podle očitého svědka na místě zavládl chaos, lidé po sobě šlapali, jak se
snažili uprchnout, děti se ztrácely rodičům. Hasan Imrán, třicetiletý místní
obyvatel, který se vydal do parku na procházku, v rozhovoru pro agenturu
Reuters uvedl: „Když došlo k explozi, plameny šlehaly vysoko, až nad koruny
stromů. Viděl jsem, jak vzduchem létají lidská těla.“ Podle zástupce nejvyššího
láhaurského policejního velitele Mohammada Usmána dosáhl počet zraněných
193. Křesťané v Láhauru se často stávají terčem útoků příslušníků
extrémistických náboženských skupin. V loňském roce sebevražední
atentátníci z pákistánského Tálibánu napadli dva kostely v křesťanské čtvrti
Juhanábád (rovněž v Láhauru).

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha,
duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše
Krista.
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