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CÍRKEV
V I.  NEJVYŠŠ
ŠÍ CÍL: OSLAVA
VA BOH
HA  J 17
7,15
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ěčný je
e tom, že
e budo
ou pozná
ávat jed
diného Boha.
1Po

těěch slovech
h Ježíš pozv
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a řekl:: "Otče, přiišla má hod
dina. Oslav
v svého Syn
na,
2stejn
aby Sy
yn oslavil tebe,
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ně, jako jsi učinil,
u
kdyžž jsi mu da
al moc nad
d všemi lidm
mi, aby všee, co
jsi mu svěřil, dal jim: žiivot věčný.. 3A život věčný je v to
om, když p
poznají tebee, jediného
o
4
pravéého Boha, a toho, kterrého jsi posslal, Ježíš Krista.
K
Já jsem tě osslavil na zemi, když jssem
5
dokon
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n
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Shrnu
utí:
Podíívejme see na tři věci
v z naššeho texttu, kteréé ukazují na smyssl existen
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církkve: tím nejvyšším
n
m je a vžždy budee oslava Boha.
B
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ané dílo.

1. OSLAVA
A BOHA
A SKRZE
E JEŽÍŠE
E KRISTA
A
‐ Nejvyyšší cíl a smysll existence círk
kve
a oslavvovala Bo
oha. Poku
ud církevv Boha ne
eoslavujee,
Církevv je tady proto, aby
tak zttrácí smyysl své exxistence a přestávvá být Bo
oží církví.
Ježíš se
s modlíí za to, ab
by Ho Bůh Otec oslavil,
o
ab
by On osllavil Otce
e. Bůh je
oslaven Ježíšo
ovým dokkonaným
m dílem na
n kříži. A Syn je o
oslaven tíím, že
nal dílo, ke kterému byl poslán.
p
dokon
ovat Boha: Ř 11,3
36; Ř 16:2
27; 1 K 10
0,31; Ef 1,6.12.14
1
4
Věřícíí mají takké oslavo
Bibllické odkkazy:
) Ř 8,8; 1 Pt
P 1,18‐20;; J 4,34; J 17,4;
1
Mt 6,9; J 13,31‐‐32; 2 K 5,2
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2. VĚČNÝ ŽIVOT V JEŽÍŠI KRISTU
‐ Způsob existence církve
KR dal jsi mu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal
jemu, on život věčný dal.
NBK Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval
věčný život.
KMS tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm,
které jsi mu dal, dal život věčný.
Život věčný v poznání Boha:
1. poznávají a stále budou poznávat jediného pravého Boha
2. jde o:
a. poznávání charakteru Pána
b. intimní poznání ‐ osobní vztah s Bohem
c. každodenní chození s Kristem
V Ježíši Kristu poznáváme Boha přesně takového, jaký je. V Něm
poznáváme jediného pravého Boha.

Další texty o vyvolení v NZ: J 15,16.19; Sk 13,48; Ř 8,29‐33; Ef 1,3–6; 2 Te
2,13; Tt 1,1; 1 Pt 1,2

Biblické odkazy:
) 1 J 1,1‐2; J 6,44.37; J 1,11; Gn 4,1; Mt 7,23; 2 Tm 2,19; J 6,69; J 14,8‐9; 1 J 5,20
2

3. DOKONANÉ DÍLO JEŽÍŠE KRISTA
‐ Základ existence církve
Spasení je dokonané. Nic k němu již nelze přidat. Není nic, čím bychom
to mohli nějak vylepšit nebo dodělat. Pán udělal úplně všechno. Tak oslavil
svého Otce. Dílo kříže zjevuje velikou Boží slávu. Spasení je dokonáno. Boží
milost se zjevila člověku v plnosti ‐ právě na kříži Golgoty.
Musíme se vyvarovat každého učení, které by chtělo něco přidat ke
Kristovu dokonanému dílu ‐ každé takové učení vede jediným směrem:
přímo do pekla.

Biblické odkazy:
) Ef 2,8; Iz 42,8; J 1,1.14; Žd 1,3‐4

4. PRAKTICKÉ APLIKACE
1. Máme velkého Boha
2. Žijeme a čerpáme z života, který je v Ježíši Kristu
3. Soustředíme se na Krista a dokonané dílo Golgoty

3

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ J 17,1‐5 + modlitební setkání
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky (Církev II. ‐ J 17,6‐12)
K modlitbám:
• Jedni za druhé ‐ abychom oslavovali Boha jako jednotlivci i jako sbor.
• Za probuzení do našeho města ‐ aby Duch svatý usvědčoval hříšníky
z bezbožnosti, ukazoval jim velikost Božího hněvu, který na nich
spočívá a zjevoval jim lásku Boží v Kristu Ježíši.
• Za růst našeho sboru ‐ abychom rostli v poznání našeho Pána,
jediného pravého Boha a aby Pán povolával další lidi ke spasení.
• Světlana Kondratyuk ‐ je stále nemocná, má angínu a bolesti zad a
nízkou hladinu hemoglobinu.

Připravujeme:
• Společné shromáždění se sborem Biblický sbor křesťanů Kladno 13.
února 2011 v Ústí nad Labem ‐ shromáždění bude od 10.00 a bude se
společným obědem.
• English Camp v Nečtinách 30. 7. ‐ 6. 8. 2011.

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
1 Korintským 10:31
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