BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
MOCNÉ PŮSOBENÍ DUCHA (EF 3,17-18)
Láska mezi věřícími!

Text (Ef 3,17-18 ČSP):
… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v
lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a
hloubka …

Otázky ke kázání:
1.
2.
3.

ÚVOD
• Kontext

Biblické odkazy:
 Jan 13,35; Ef 3,14-21,

I.

PŘEBÝVÁNÍ KRISTA V NÁS (17A)
•

A. Co to znamená, že v nás Kristus přebývá?

B. Jak v nás Kristus přebývá?

Biblické odkazy:
 Ef 3,17; Ř 8,9; Gal 2,20; Ef 2,8; Jan 14,21; Jan 14,23; 1J 3,24; Gal 5,22

II.

ZAKOŘENĚNÍ A ZALOŽENÍ V LÁSCE (17B)

•
A. Co je zakořenění v lásce?

B. Co je založení v lásce?

Biblické odkazy:
 Ef 3,17-18; Ko 2,6-7

III. POCHOPENÍ VELIKOSTI KRISTOVY LÁSKY MEZI KŘESŤANY
(V. 18)
•
A. Schopnost pochopit Kristovu lásku

B. Vzájemnost lásky

C. Rozměry lásky

Biblické odkazy:
 Ef 3,18; Ř 12,2; 1Kor 13,2; Ef 4,15; Jan 3,16; 1J 3,14; 1J 4,7-8; 1J 4,20; Fp 2,6-8; Ř 8,29-30; Ef
1,4; Ř 5,5

JAK MŮŽEME DNEŠNÍ TEXT APLIKOVAT V OSOBNÍM ŽIVOTĚ?
Modli se …
Dívej se na Krista, láska je oběť …
Mysli na to, že láska jde ruku v ruce s pravdou …

Biblické odkazy:
 Fp 2,5-8; 1J 4,9-12

Osmisměrka
ZÁŘIVKY, HRÁCH, DIAFRAGMA,
KŮRY, POŘÁDEK, HEŘMAN, PROUD,
TMÁŘ, VZNOS, DÍLO, ZERA, CIHLA,
PALOUK, FREON, MLUVNICE,
SIRKY, ZKÁZA, EPIŠTOLA, RAJZ,
KVIZ, KNOT, BRZDIT, OKTET,
ALARM, SUCHO, KNAK, HOROSKOP,
CHERUB, VLEK, PLAKÁT, VZOR,
LEICH, AKCIE, EUKALYPT, ALEJ,
ÁMOS, ZISK, RODEO, PLODNOST,
AORTA, UHERÁK, EREB, OKOLÍ,
SETI, OŘEZ, OPIOMAN, DESERT,
DÉŠT
Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ef 3,17-18).
Sobota 7. října – vyučování pro muže (od 8:30) a pro ženy (od 13:00)
v kanceláři.
Neděle 8. října – budeme mít společné shromáždění s kladenským sborem.
Shromáždění v Divadle Kámen nebude!
Írán: Křesťanským dětem je odpírána možnost samostatného
náboženského vyučování
Letos v září bylo dětem rodičů z denominace „Íránská církev“ ve městech Rašt a Šíráz
oznámeno, že buď musí začít navštěvovat hodiny šíitského islámu, nebo ze školy odejít. Až
donedávna měly děti možnost absolvovat vlastní náboženskou výuku navrženou zástupci
křesťanské komunity a schválenou ministerstvem školství. (Většinu dětí tvoří křesťané
druhé generace, kteří jsou podle ústavy oficiálně považováni za příslušníky uznané
náboženské menšiny.)
Pokud chtělo dítě studovat jiné náboženství než islám, stačilo předložit žádost o vynětí z
povinnosti studia šíitského islámu podepsanou zástupcem denominace. V současné době
však příslušné orgány odmítají tuto žádost akceptovat se zdůvodněním, že je církev
„nelegální organizace“. Děti podle nich mohou buď souhlasit se studiem islámu, nebo do
školy přestat chodit.
Podle odstavce 30 íránské ústavy je stát povinen poskytnout všem dětem bezplatné
vzdělávání až do dokončení střední školy. Postoj přijatý vzdělávacími institucemi v Raštu a
Šírázu toto právo žákům základních škol a studentům škol středních odpírá – pokud
nesouhlasí s náboženským vyučováním, které se neslučuje s jejich vlastní vírou.
Írán je členem Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který přiznává
rodičům právo zajistit dětem náboženskou a morální výchovu dětí v souladu s jejich
vlastním přesvědčením. Kromě toho země ratifikovala Úmluvu OSN o právech dítěte, jejíž
signatáři jsou povinni všem dětem zajistit přístup k základnímu, středoškolskému i
vysokoškolskému vzdělání.

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.
Efezským 4,15
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