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JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT
(J 11,1 - 44)
Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.
Jan 11:31 Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že
rychle vstala a vyšla, šli za ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se
tam vyplakala. 32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila
ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj
bratr umřel." 33 Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří
přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 34 řekl: "Kam jste ho
položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!"
35 Ježíšovi vstoupily do očí slzy. 36 Židé říkali: "Hle, jak jej
miloval!" 37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému,
nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" 38 Ježíš, znovu
rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.
39 Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu
řekla: "Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den." 40 Ježíš jí
odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti,
žes mě vyslyšel. 42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl
jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě
poslal." 43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!"
44 Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl
zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!".

I.

ÚVOD - VĚŘTE MÝM SKUTKŮM!

Biblické odkazy:
 J 1:4; Sk 3:15; Mt 1:21; J 10:33;

II. LAZAROVA NEMOC JE K BOŽÍ SLÁVĚ!

Biblické odkazy:
 Př 21:1; Ž 24:1; Ž 115:3; Gn 50:20; Ga 4:4;

III. KDYBYS BYL ZDE!
A.

Ježíšova sláva

B.

Ježíšovo lidství

Biblické odkazy:


Fp 2; Ř 12;

IV. JEŽÍŠ JE PÁN ŽIVOTA
Biblické odkazy:


Ef 5:14; Ex 15:11; J 3:16; 1K 15:19-21; Ef 2:1-3
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KOTRČ,
AZBUKA,
ODDYCH,
ORGÁN, OSLÁŘ, TRAKAŘ, CVALY,
KONTA, BAKALÁŘ, RYPÁK, HRDLA,
TÁBOR, RETKA, KONÍČEK, PYTLE,
POHOV, TYÁTR, TIRÁŽ, ODVOZ,
HNÁTA,
VACHTAŘ,
VYŘEZAT,
PARMA, ČESKO, OBDIV, STÁŽE,
DIÁŘE, KRÁTER, SODOMA, ZÁSEK,
OSOBA, LIPKA, ŽÁNRY, LOKTY

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Proč Ježíš nešel hned za Lazarem?
2. Proč jej vzkřísil?
3. Co to znamená, že je Ježíš vzkříšení a život?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve.
Kázání a Večeře Páně Jaroslav Kernal, vedení Jan Suchý (Žalm
48), písně Petr Svoboda.
28.1. Pavel Borovanský káže v Praze.
V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy
četby. Téma je „Církev jako místní sbor“. Přihlašujte se na
www.reformace.cz
30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského
sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme
srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační
cena za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k
pobytu a další informace k programu pobytu budou k dispozici v
dohledné době.
Uzbekistán: Nezákonné razie ohrožují náboženskou svobodu
Počátkem listopadu 14 zástupců různých institucí, včetně policejního
útvaru pro boj s extrémismem a terorismem, uskutečnilo další razii v bytě
Stanislava Kima ve městě Urgenč. Tou dobou u něj bylo na návštěvě
několik křesťanů, kteří se chtěli zúčastnit nedělní ranní bohoslužby.
Policisté je zadrželi, vyslýchali, vyhrožovali jim a také jim zabavili
křesťanské knihy. Poté co se jeden z účastníků při výslechu přiznal, že
křesťanské knihy čte, policisté prohledali byt a zabavili různé osobní věci,
včetně Bible.
Jan 10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby
měly život a měly ho v hojnosti.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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