BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

POZNEJ SKUTEČNÉHO JEŽÍŠE!
(J 18,28-19,16)
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i
mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království
2 Timoteovi 4:1

Jan 18:28 Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo
časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a
mohli jíst velikonočního beránka. 29 Pilát k nim vyšel a řekl: "Jakou
obžalobu vznášíte proti tomu člověku?" 30 Odpověděli: "Kdyby
nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali." 31 Pilát jim řekl:
"Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli:
"Není nám dovoleno nikoho popravit." 32 To aby se naplnilo slovo
Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. 33 Pilát vešel
opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"
34 Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli
jiní?" 35 Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi
tě vydali. Čím ses provinil?" 36 Ježíš řekl: "Moje království není z
tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království
však není odtud." 37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš
odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a
proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo
je z pravdy, slyší můj hlas." 38 Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch
slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu
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nenalézám. 39 Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na
svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto
židovského krále." 40 Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale
Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

I.

ÚVOD: JEŽÍŠOVO ODSOUZENÍ

Biblické odkazy:
 Mt 16:16; Mk 14:61-64;

II. JEŽÍŠOVO SLOVO SE NAPLŇUJE (18:28-32)
Biblické odkazy:
 J 8:56-59; Sk 7:52; J12:32-33; Dt 21,23; Iz 55:8-9;

III. UŽ VÍŠ, KDO JE KRÁL? (18:33-40)
Biblické odkazy:
 J1,13; Gn 1; Ko 1:16; Žd 1:10;

IV. STRACH NIKOHO NEZACHRÁNÍ (19:1-11)
Biblické odkazy:
 Gn 3:17; Mt 27:19; Da 2:20-21; Ř 13:1;
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V. MOTIVY
16)

SRDCE NEZŮSTANOU SKRYTY

(19:12-

Biblické odkazy:
 1 Sa 8:5-7; Ef 6:12; Iz 61:1; Mk 1:15

STÍNY, REŽIE, VÍTĚZ, TRACHYT,
BAJAJA, VELET, VÝROK, KECKY,
BRNĚT, YSATY, ŽELVY, MÁMENÍ,
NAVÍC, PLUIE, MILADA, BANÁN,
CELIBÁT,
DRAMATA,
SPLACH,
STOPY, NÁVĚJ, PAŠIJE, RAUTY,
LÍSKY, KÁDINKA, MUSLIM, TRIKO,
VRUTY, ČOLCI, PUTNY, GUANO,
EGOISTÉ,
CHODEC,
PECEN,
ZÁVADA, NETAKT, VILKY, KNÍRY,
OLEINY, ČTVRT, TOXIN

Tajenka:
Jan 19:36 Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude
zlomena´. 37 A na jiném místě Písmo praví: `Uvidí, ……………………………………
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve a společný oběd. Kázání Pavel Borovanský,
vedení Jan Suchý (Žalm 119,49-72). Písně Terezka Weberová.
Po dobu prázdnin nebudou Základy víry.
13.7. (sobota) vyučování s Geoffem Volkerem na téma Nová smlouva a
služba církve, v Praze.
24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství
s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Černá bouda u Jánských lázní.
Přihlašujte se na webu: www.reformovanacirkev.cz
27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu
Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších. Přihláška na
http://www.cirkevusti.cz/sborova-dovolena-2019

Egypt: Příspěvek na Facebooku vyvolal pouliční nepokoje
Začátkem června se na facebookovém profilu pětadvacetiletého Fady
Jusefa Todari z Gízy objevily příspěvky kritizující islám. Když si příspěvků
všiml, neprodleně oznámil, že jeho účet někdo napadl a zveřejnil video, ve
které se za neuctivé zprávy omlouvá. Navzdory tomu místní radikálové
začali vyzývat k odplatě. 10. června se stovky muslimů vydaly na protestní
pochod k domům Fadyho otce a jeho strýce. Obě budovy poškodili,
nicméně dům, ve kterém žil Fady se svým otcem, zcela zničili. Po útoku
policisté zadrželi 25 výtržníků. Následující den byli zatčeni také Fady, jeho
bratr a dva strýcové. Nakonec si policisté předvolali několik lidí na stanici
ve snaze celou situaci uklidnit. Přítomní se dohodli, že umožní pokračování
vyšetřování, které povede k potrestání viníků.
Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Ř 12:18
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