BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

LEKCE O POKOŘE
(MK 10,35-45)

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který
nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním
nebeských darů.
Efezským 1:3
Marek 10:35 Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a
řekli mu: "Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme."
36 Řekl jim: "Co chcete, abych vám učinil?" 37 Odpověděli mu: "Dej
nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v
tvé slávě." 38 Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich,
který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?"
39 Odpověděli: "Můžeme." Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji,
budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. 40 Ale
udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm,
jimž jsou připravena." 41 Když to uslyšelo ostatních deset, začali se
hněvat na Jakuba a Jana. 42 Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte,
že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich
velcí, utlačují je. 43 Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi
chce stát velkým, buď vaším služebníkem; 44 a kdo chce být mezi
vámi první, buď otrokem všech. 45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel,
aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
mnohé."
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I. ÚVOD

Biblické odkazy:
 Mk 10, 32-34; Ef 1,3-10

II. NENASLOUCHAT VEDE K PÝŠE

Biblické odkazy:
 Mk 10,35-41; Mk 8,31; Mk 9,31; Lk 22,24;

III. PÁN JEŽÍŠ VŽDY VEDE K

POKOŘE

Biblické odkazy:
 Mk 10,42-45; 2K 5,21; Př 6,16-17, 8,13, 16,5; 1Pt 5,5-6; Fp 2,3-11;
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NEROZUM, ASIE, LEČO, HUSA,
ŠERO, REGATA, LEST, ČÍSLOVAT,
BÁJE, HLAHOLICE, TOASTY, DÉŠT,
POSUN, CHÝŠE, EPUNIT, HLAS,
ŠATY, KULE, EFLACE, ČTVEREC,
TUHO, UHER, AUTOSTOP, OSMA,
SUCHO, OZEV, ÚHOR, MUŠUS, KEKS,
ÚPISY, MOŠT, KÁČE, ERBY, MOŘE,
PAPUČ, EXOT, ALOPECIE, VOLVO,
SMĚR, ČERV, HUMŘI, ŠMAK, GROŠ,
HŘAD, ÚTVAR

Tajenka:
Žalmy 25:4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě
……………………………………………………………………………………………………………………………..
5 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám
svou naději v tebe.

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče,
přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,
stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi,
aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.
Jan 17:1-2
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání
Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení a Památka Páně
Pavel Borovanský (Ž 60), písně Petr Svoboda.
S radostí oznamujeme, že dá-li Pán, v neděli 2.10. se po shromáždění
přesuneme k rybníku do Chlumce, kde proběhne křest Gabriela Tancoše.
Po skončení bude společný oběd v Žandově.
Narozeniny má dnes bratr Martin Pípal. Vyprošujme pro něj Boží
požehnání!
Čína: „společensky nebezpečný“ křesťan
Úřad veřejné bezpečnosti v čínské provincii S'-čchuan zatkl 14. června
křesťana Lin Süe-suie za údajné "organizování a financování nezákonných
shromáždění". Obvinění bylo vzneseno poté, co Lin, který pochází z
pobřežního města Wen-čou, sdílel své svědectví v odlehlé horské oblasti
vzdálené asi 2 000 km od svého domova. Současně byli zatčeni další dva
křesťané, kteří však byli později propuštěni na kauci. Podle nedávné zprávy
korejské organizace VOM zůstává Lin ve vazbě až do soudního procesu.
Linova manželka Li Čchun-čching vydala 20. srpna veřejný dopis, ve
kterém vyzvala křesťany na celém světě k modlitbám. Podle Liina dopisu
úřady Lina vykreslily jako "společensky nebezpečného" zločince. Li svého
manžela popisuje jako obyčejného křesťana, který plnil svou "základní
křesťanskou povinnost" a sdílel svou víru v oblasti, kde poselství evangelia
slyšelo jen málo lidí. Dr. Hyun Sook Foley, prezident korejské organizace
VOM, k incidentu uvádí, že "zatčení a uvěznění Lina Suesuiho ukazuje, že
čínská vláda se bojí i jednoho obyčejného křesťana, který vykonává
obyčejné křesťanské aktivity v odlehlé a neobydlené oblasti Číny".
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
25. září 2022

