BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SLUŽBA KRISTU V DUCHU SVATÉM (Ř 14,17–19)
Charakter Božího království III.
Dnes se podíváme na to, co znamená služba jako taková, jak máme sloužit
spravedlností, pokojem a radostí, které jsou z Ducha svatého, a nakonec
uvidíme, že služba musí být zaměřená na Pána Ježíše Krista samotného
a musí být v moci Ducha svatého.
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. Kdo může sloužit Pánu Ježíši Kristu?
2. Co znamená sloužit spravedlností, pokojem a radostí z Ducha?
3. Proč musí být naše služba určená jenom Kristu samotnému?

V ČEM SPOČÍVÁ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
 Proč je tak důležité pochopit v čem Boží království je?

Biblické odkazy:
 Sk 18,6–7; J 16,14;

I.

SLUŽBA JE VÝSADA I ŽIVOT KŘESŤANA

 Proč není služba výsadou jenom některých křesťanů?

Biblické odkazy:
 Ř 14,4; Ř 12,3–8; 1Pt 4,10; 1K 12,7; Mt 25,1–46; Ř 1,21; Tt 2,14

II. SLUŽBA SPRAVEDLNOSTÍ, POKOJEM A RADOSTÍ
 Co je podstatou služby v Božím království?

Biblické odkazy:
 Fp 2,13; Ef 2,10; 2K 3,17–18; Sk 13,48; Mt 4,23; 9,35; 24,14; Ef 1,13; Ko 1,5; 2K 4,4; Ef
6,15; Zj 14,6

III. SLUŽBA KRISTU
 Jak můžeme rozlišit, kdo slouží Kristu a kdo ne?

Biblické odkazy:
 Mk 3,14–15; Sk 1,21–22; Ř 12,1–2; Ř 14,7–8; 1K 3,12–15; Ga 1,10;
Osmisměrka
ARCHA, ASTMA, AUSTRÁLIE, BASIN,
BUDIŽKNIČEMU, ESEJ, FALANGA,
FIALA, GUMA, HRÁCH, HRSTKA,
CHRIE, CHVAST, INKA, IONT,
KATEGORIZACE, KUSKUS, LAOS,
LIAT, LOKAJ, MASO, MOTYKA,
NAPA, NOSIT, NÝTI, OHIO, POET,
PRŮSMYK, RÝČE, ŘEDKEV,
SEDMIKRÁSKA, SÍNĚ, SLUCH,
SPASENÍ, SRAZ, SVĚT, SVÍTILNA,
ŠTUK, ŠTYCH, ÚČTY, ZÁŘÍ,
ŽLOUTKY

Tajenka 1Pt 4,10
_________________________

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

Západní Afrika: Mladé ženě bylo vyhrožováno a byla zbita kvůli Kristu
Devatenáctiletá Eliza uvěřila v Krista v roce 2018. Když se stala křesťankou,
odhodila předměty, které dostala od šamana, včetně léčivého kamene, který
dostala, když byla nemocná. Nakonec její rodina zjistila, že se stala křesťankou a
dozvěděla se, že kámen vyhodila. Velká část rodiny jí pak vyhrožovala, aby
přestala chodit do církve, a když odmítla, zbili ji. Její otec ji zbil tak surově, že jí
zlomil rameno. Zničil také všechny její věci včetně Bible. Eliza nyní bydlí u jiného
příbuzného, zatímco se snaží dokončit školu. Modlete se za úplné uzdravení
Elizina ramene a za to, aby zůstala pevná ve své víře. Modlete se, aby mohla
členům své rodiny ukázat Kristovu lásku a aby je její věrné svědectví přivedlo k
důvěře v Krista.

Závěrečná píseň: Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi ty.
Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty.
Jsi největší ve své síle, a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu, největší
ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a
nebude více, nikdo jako jsi ty.

Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, budou
hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Zjevení Janovo 22,3–4
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