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HLE, BERÁNEK BOŽÍ! (J 1,29)
Velký pátek 2014
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl:

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“
(J 2,29)
Jen v Kristu

Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou.
Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i v bouři úkryt znám.
Jen pokoj Tvůj, jen láska Tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá.
Zachránce můj, v něm všechno mám, v Kristově lásce smím tu stát.
On v Kristu sám se tělem stal, v něm plnost Boží přítomná.
Ten lásky dar byl popliván těmi, jimž byl ke spáse dán.
Své smrti kříž on musel nést, tak usmířen byl Boží hněv.
Když každý hřích na sebe vzal, v Kristově smrti smím tu stát.
Ve skále měl svůj tmavý hrob, On, světlo světa, spoután tmou.
Pak přišel zlom v den vítězný, když Ježíš vstal, byl vzkříšený.
Tak zvítězil nad hříchem vším, svou obětí mě zbavil vin.
Vím, on je můj a já jsem s ním, Kristova krev mi dává žít.
Teď klid a mír v svém srdci mám, vždyť ve mně Kristus vládne sám.
Od prvních chvil do konce dní Ježíš je stále Pánem mým.
A žádná moc či lidský hřích mě nemůžou vzít z rukou Tvých.
Než zazní hlas, než přijde k nám, v Kristově síle smím tu stát.

Shrnutí:

Na tomto Janově vyznání si nejprve všimneme osobní roviny.
Jan také vidí Krista od samého začátku jako oběť smíření, Boží
beránek ustanovený samotným Bohem. Je tím, kdo na sebe bere
naše hříchy a odnímá je – snímá hříchy světa. A je naprosto
dostatečný, aby sejmul každý hřích na celém světě.
Otázky pro děti:
1. Co si připomínáme během velikonoc?
2. Kdo je Boží beránek?
3. Co Ježíš udělal s naším hříchem?

I.

OSOBNÍ ROVINA
• Jan Křtitel vidí důležitost Krista

Biblické odkazy:
 Mt 3,14.16; J 1,33;

II. OBĚŤ SMÍŘENÍ
• Kristus je zástupnou obětí smíření

Biblické odkazy:
 Iz 53,6-7.11; Iz 6,5;
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III. BOŽÍ OBĚŤ
• Kristus je beránkem, kterého vyhlédl sám Bůh

Biblické odkazy:
 Gn 22,8; J 3,16;

IV. OČIŠŤUJÍCÍ OBĚŤ
• Kristova oběť snímá hřích a očišťuje od něj

Biblické odkazy:
 Ř 6,23; Ko 2,14; 2K 5,21; Lk 23,28.34;

V. DOSTATEČNÁ OBĚŤ
• Kristova oběť stačí na každý hřích

Biblické odkazy:
 Žd 9,12; 2K 5,17
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání).
Pátek 1700 – Setkání mužů.
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,17 – Otec
slávy).

Osmisměrka
SLIBY, SOVA, ACHÁT, VYPRCHAT,
OBŘI, CHORUS, ZLATO, ĎOUČE,
ÚČTY, VRTALKA, CHYTROST, ELSA,
ERBY, PERO, TVRZ, PAPÁ, APATYKY,
PRAPOR, OTKA, ŠERO, FAUL, LUPY,
OPARY, SALVY, ÁMOS, BERLE, STAR,
OSMA, SPÍČ, MÚZY, HRÁCH, BŘITY,
KORSO, SPICH, OKOLEK, TICHO,
UMYVADLO, KAPA, ORTELY,
OBĚŽIVO, ARPA, ŠLECHTIC, ŠEPT,
LAMA, NOTESY, KÚRY, ÚŽLABINA,
ZRAK, PODBĚRÁK, SLZA, ÚKAZ,
KALABA
Tajenka:
_________________________

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh
ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a
který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
Římanům 8:33-34
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