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KRISTOVA CESTA NA SVÁTKY STÁNKŮ
(J 7,1-13)
Strach svazuje, Ježíš Kristus osvobozuje.

Jan 7:1 Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku,
protože mu Židé ukládali o život. 2 Byly blízko židovské svátky
stánků, 3 a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji
učedníci viděli skutky, které činíš. 4 Nikdo přece nezůstává se
svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li
takové věci, ukaž se světu!" 5 Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.
6 Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný
čas. 7 Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho
usvědčuji z jeho zlých skutků. 8 Vy na svátky jděte, já na tyto
svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil."
9 To ji řekl a zůstal v Galileji. 10 Když jeho bratři odešli na
svátky, tu šel také on - ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo.
11 Židé ho o svátcích hledali a říkali: "Kde je?" 12 Bylo o něm
mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: "Je dobrý." Jiní říkali:
"Není, vždyť svádí lid." 13 Nikdo ovšem ze strachu před Židy o
něm nemluvil veřejně.

I.

ÚVOD: DOMA V GALILEJI

Biblické odkazy:


II.

J 6:2; J 6:68; Mt 13:55; Ef 2:8-9;

DVOJÍ ÚČINEK NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Biblické odkazy:


1Te 5:19; 1 Pt 4:2-4; 2K 2:15-16; Sk 1:12-14

III. SVÁTKY STÁNKŮ

Biblické odkazy:


1 Pt 1:19; J 1:29; Lv 23:33;

IV. JEŽÍŠ ROZDĚLUJE

Biblické odkazy:


J 5:18; J 19:10-11; Mt 5:14; Ef 5:8; Př 9:10; Mt 10:16;
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DEKOR, BANDA, RAMENO, BRAŠI,
BALÓN, SRPEN, ORLATA, KNIHY,
OLBRAM, ZEZDOLA, FARAO, FRAKY,
CEDRY, ANILÍN, OBOJÍ, OSCAR,
VÍTĚZ, KONTO, TRATĚ, LASER,
ARZEN, SÉPIE, SMRAD, DROGA,
OBOLUS, METLA, TOASTY, HLTAN,
KULTURA, DUBEN, AORTA, KURÝR,
ARMÉN, KUPKA, SKLEP, RADNÍ

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Proč Ježíšovi bratři nedobře radili?
2. Ve kterém měsíci se slavil svátek stánků?
3. Proč šel Ježíš do Jeruzaléma tajně?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Daniel Adamovský (BSK
Kladno), písně Petr Svoboda, vedení (Žalm 25) Jaroslav Kernal
Írán: Křesťané odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody
V rámci přelíčení ve dnech 3. a 4. července byl pastor syrského původu Viktor BetTamraz odsouzen k deseti letům odnětí svobody, stejně jako jeho tři
spolupracovníci, íránští konvertité. Poté co byl v roce 2009 vydán zákaz činnosti
pastorova teheránského společenství, křesťané se scházeli v soukromí. Pastor
Viktor a konvertité Kavijan Fallah-Mohammadi a Amin Afšar-Naderi byli zadrženi
společně s několika dalšími křesťany během oslavy Vánoc v roce 2014.
Další odsouzený konvertita, Hadi Asgari, byl zadržen společně s několika dalšími
křesťany (včetně pastorova syna Ramiela) během pikniku pořádaného v srpnu
2016. Ramiel byl obviněn ze „zakládání a organizování domácích společenství“ a
„jednání ohrožujícího státní bezpečnost“. Pastor Viktor a všichni tři íránští
konvertité byli shledáni vinnými z „evangelizace“, „nezákonných aktivit domácích
společenství“ a „jednání ohrožujícího státní bezpečnost“.
Kéž všichni íránští křesťané, kteří jsou v současné době pronásledováni, zakusí
ujišťující lásku Otce, přítomnost Spasitele a radu Ducha svatého. Modlete se za
rostoucí, nicméně stále zranitelnou íránskou církev. Modlete se, aby Bůh naplňoval
své následovníky moudrostí, milostí a silou, které potřebují k překonání mnoha
překážek a nebezpečných situací, se kterými se setkávají. Modlete se za všechny
Íránce, včetně lidí, kteří se vzpouzejí ‚proti Bohu a jeho Pomazanému‘, aby dospěli
k pokání a odevzdali své životy Tomu, kdo obětoval svého vlastního Syna pro
jejich věčnou spásu.
Izajáš 35:10 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón
s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti,
na útěk se dají starosti a nářek.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
6. srpna 2017 © BSK

