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SVĚDECTVÍ O JEŽÍŠI KRISTU (1J 5,6-10)
Bůh vydává ohromující svědectví
To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze
skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává
svědectví, neboť Duch jest pravda. (7) Tři jsou, kteří vydávají
svědectví (8) – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. (9)
Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží
svědectví je to, co pověděl o svém Synu. (10) Kdo věří v Syna
Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho
lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
Shrnutí: Pán Bůh nás zahrnuje svědectvím o Ježíši Kristu,

abychom mu uvěřili a uctívali Ho.
Pro

Otázky pro děti:
1. Co Pán Bůh chce po každém člověku?
2. Kde se člověk dozví o Bohu?
3. Co má dělat církev, aby se nevěřící lidé obrátili k Bohu?

ÚVOD
V životě člověka jde o Ježíše. Buď s ním jsem sjednocen skrze víru a
tedy vítězím nad hříchem spolu s ním, nebo jsem od Něho oddělen,
odloučen a pak jsem mezi poraženými a místo, abych vítězil nad
hříchem, vítězí hřích nade mnou.

I.

BŮH CHCE, ABYCHOM HO UCTÍVALI

1. Bůh volá lidi k pokání
2. Sám sebe zjevil
3. Zjevil svou vůli

Biblické odkazy:
 Ř 1:19-21; Iz 45:22; Sk 17:24-27

II. BŮH O SOBĚ VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ: JEŽÍŠ KRISTUS
1. Historická skutečnost

2. Počátek Ježíšovy veřejné služby

3. I její završení

Biblické odkazy:


J 1:35; J 19:25; 1P 1:20-21;2P 1:19; Sk 20:29;

III. BŮH DÁVÁ ČLOVĚKU ZVLÁŠTNÍ VNITŘNÍ SVĚDECTVÍ
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1. Svědectví Písma
2. Vnější svědectví
3. Vnitřní svědectví o Ježíši Kristu

Biblické odkazy:
 Ř 1:25; J 5:37; J 1:15; J 5:36; J 5:39; J 15:27; J 12:17; 1J 5:9; Dt 19:15; Mt 18:15-16; 1K
12:13;

Osmisměrka

ODPAD, ORÁČI, ROZVAHA, PSANÍ,
UMŘÍT, LOKTE, OŽIVA, ETIKA,
LÁZNĚ, VYNADAT, NIKDO, DĚDEK,
BYTNÁ, KTERÁ, KOTRČ, VYHRÁT,
KOLOS, ATAKY, OPIÁTY, KOTVA,
HAVANO, PLYNY, OSADA, OBJEM,
OHAŘI,
GURMÁNI,
PYTLE,
DĚKANÁT,
BREPT,
DRNKOT,
KRAVKY, ŠVAGR, KOPIE, PANNA,
VOSKA, UTÍTI, ISLÁM, EUNUCH,
TREFA, OBRNA, TUNIKY, RAŽBA

Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shromáždění (kázání J. Kernal, vedení Honza S. Iz 31,
písně Bětka Špičáková).
Sobota 4.6. 2016 sborový výlet, odjezd Mírové nám 10:34 , autobus č. 458
(Krupka)
Chalcedonské vyznání víry (451 po Kr.)
My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali
jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak
dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má)
rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s
námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede
všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu
narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista,
Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně,
neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak
zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována,
a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou
osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu,
jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a
jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.

„Plnost sama se rozhodla v něm [v Kristu] přebývat,
aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi,
tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.“

(Koloským 1:19-20)
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