BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PROČ SE STAL JEDNÍM Z NÁS (Žd 2,10–18)
Plnost Ježíšova lidství
Jaký to má ve skutečnosti smysl, čeho tím Bůh vlastně docílil, a jaký to
má další praktický význam pro nás. Někdo z adresátů se možná ptal, jestli
Ježíš skutečně přišel v lidském těle, jestli se dokáže ztotožnit s lidskou
tísní a soužením. Jestli ví něco, o slabosti lidského těla a lidském
plahočení.
Text Písma – Židům 2,10–18, ČEP:
10Bylo

přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů
k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. 11A on, který
posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je
svými bratry, když říká: 12‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed
shromáždění tě budu chválit.‘ 13A jinde praví: ‚Také já svou důvěru složím v Boha.‘
A dále: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘ 14Protože sourozence spojuje krev a tělo, i
on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž
ďábla, 15a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život
v otroctví. 16Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových‘.
17Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a
věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. 18Protože sám prošel zkouškou
utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Otázky ke kázání:
1. Jak z nás Bůh učinil své děti?
2. Kdo všechno jsou Ježíšovi bratři?
3. Proč je důležité věřit, že Ježíš byl skutečný člověk?

I.

BOŽÍ SYNOVÉ

 Kdo jsou podle Písma Boží synové?

Biblické odkazy:
 Žd 10,14; Žd 12,2; Sd 13,24–25; Iz 53,10;

II. JEŽÍŠ A JEHO BRATŘI
 Proč se můžeme nazývat bratry Pána Ježíše?

Biblické odkazy:
 Mt 28,10; J 20,17; J 1,29; Ž 22,23; 2S 22,3; Iz 8,18; Ž 22,24; Mt 25,40; Zach 3,1–
2; Jb 1; Zj 12,10; Př 26,27; Lk 1,74; Zj 1,18; Fp 1,23; Ř 8,38–39; Iz 41,8–14; Žd
7,26; Mt 5,7; Žd 5,5; Žd 6,19–20;

III. JEŽÍŠ, TEN PRAVÝ SYN
 Jak můžeme prokázat, že Ježíš byl skutečně člověk?

Biblické odkazy:
 Žd 4,15; Ž 53; Jk 4,7; Žd 5,7–9; Ž 139,9; Žd 12,4; Žd 2,4.8; Ř 8,37
Osmisměrka
ACHÁT, AVIA, BAGR, BALOTINA,
BILANCE, BREKOT, CETKA, CYKL,
ČINŽE, DRBY, ELEGIE, EPIDIASKOP,
EROSENKA, ETEN, FARSA, FIALA,
FOROTA, HEROIDA, HROCH, JUTA,
LOOK, MALINY, MELASA, NEÓN,
NOHA, NULA, OBRACEČ, OBUV,
OPĚT, PAŽE, PCHÁČ, PORŠ, REVIZE,
ROSA, ROŠT, SACHR, STAVIVO,
STÁZE, TRESTANEC, TROJŘAD,
TYRAN, VAFLE, VSUN, ZÁBAVA

Tajenka Ř 8,37
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line
Modlitby Za naší zem, za vládu, spravedlnost, školství, bezpečnost a další.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Po shromáždění budeme mít
pracovní sborové shromáždění.

Indie: Věrný kazatel zemřel poté, co ho zbili hinduističtí radikálové
Biman kázal evangelium v pěti vesnicích poblíž svého domova a chtěl zakládat
sbory. V jedné vesnici doučoval chudé děti a doufal, že ke Kristu přivede i jejich
rodiče. V únoru byl Biman při službě těmto dětem obklíčen skupinou radikálních
hinduistů, kteří ho napadli. Mnoho dalších se k nim přidalo a pastora nemilosrdně
zbili. Když přestali, byl už těžce pohmožděný. Bimanovi se podařilo dostat zpět
domů, ale pociťoval silné bolesti. Jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval a
následující den na následky zranění zemřel. Biman po sobě zanechal manželku
Situ a dvě děti ve věku 8 a 10 let.

Závěrečná píseň: On je Pán
On je Pán, on je Pán, vždyť zvítězil nad smrtí, on je Pán, každý před ním poklekne
a každý bude vyznávat: Ježíš Kristus sám je Pán.

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se
před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod
zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest
Pán.
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