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Bibllické odkkazy:
) LK 9:20;; LK 9:31; LK 19:10; LK 24:25‐27;; MK 16:14
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1.

JEŽÍŠ NASTUPUJE CESTU DO JERUZALÉMA (V. 5153)
Čtyři postřehy:

1. Jeruzalém –
2. Naplňovaly se dny –
3. Měl být vzat vzhůru –
4. Upjal svou mysl –
Důvod Samařského nepřátelství – 2Kr 17
Několik aplikací:
• Být cele zaujat svým cílem
• Hledat na prvním místě nebeské věci – Ko 3:1‐4
• Spasení duší – 1Pt 1:8‐9
• Růst do Kristovy podoby skrze vzájemnou službu – Ef 4:11‐15

Biblické odkazy:
) Zj 11:7‐8; Zj 21:1‐2.9‐10; J 10:18; J 4:9.20‐24; 2Kr 17:6‐8.14.23‐34; Žd 12:2

2.

JEŽÍŠ VYSVĚTLUJE SVÉ POSLÁNÍ (V.5456)

Ježíš kárá své učedníky, protože chtějí seslat oheň na Samařskou vesnici
– podobně jako Elijáš
Ukazuje jim, že jde o něco jiného – přišel, aby zachránil!

Biblické odkazy:
) 2Kr 1:1‐18; Lk 19:10;
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3.

JEŽÍŠ VOLÁ K NÁSLEDOVÁNÍ (V. 5762)

Tři příklady lidí, kteří následují Krista, tři principy opravdového
následování Ježíše:
1.

2.

3.

Biblické odkazy:
) Lk 9:23‐26; Ju 4; Lk 18:22‐23; Žd 3:7‐8; Lk 17:32

ZÁVĚR
Opravdoví věřící:
• se soustředí na cíl své víry – spasení duší
• proměňují svou mysl do podoby Pána
• následují Pána Ježíše Krista
o bezvý______________________
o bezod______________________
o bez ná______________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 9,51‐62
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky – Neděle vzkříšení ‐
připomínáme si ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista (bude
společná večeře Páně)

Příští pondělí (velikonoční pondělí) bude společný výlet na zříceninu
hradu Blansko – sraz v 10 hodin u domova důchodců v Doběticích.
Letní English Camp se koná od 11. do 18. července v Nečtinách. Přihlášky
jsou k dispozici u Jardy.
Nahrávky kázání jsou k dispozici na webových stránkách nebo je možné
dodat na CD (Jarda).

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Lukáš 14:27
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
5. 4. 2009 © BSK
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