IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

NOVÉ STVOŘENÍ – 2 K 5,17
,17
Kristovo vzkříšení je naprosto zásadní pro nové stvoření
Shrnutí:

Kristův kříž je klíčem. Je základem křesťanského života, je mocí ke
spasení i mocí k novému životu. Jenom v Kristu pomíjí to staré a
objevuje se nové. Bez Krista jsme ztraceni. Proto je před námi
naprosto zásadní otázka – jsem v Kristu?
Otázky pro děti:
1. Proč se křesťané v neděli scházejí?
2. Kolikátý den vstal Ježíš z hrobu?
3. Proč je pro křesťany důležitá svatost?

1.

KONTEXT
• Ve světle Kristova kříže

(ČSP) – Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle,
je tu všechno nové.
(ČEP) – Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové!
(KRAL) – Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci
pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.
(B21) – Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!
(Pavlík) – [Je]-li tudíž někdo v Kristu, [nastalo] nové stvoření; staré věci
minuly, hle, všechny věci se staly novými.
(Petrů) – Když se tedy někdo stal křesťanem, stal se novým tvorem. Staré
řády pominuly, nové věci nastoupily.

A. Důvod: „proto“
1. Kristus zemřel a vstal, abychom mohli žít (2 K 5,14-16)
2. V Kristu usmířil Bůh svět se sebou (2 K 5,18-21)
B. Podmínka: „je-li“
C. Pozvání: „kdo“

Biblické odkazy:
 2 K 5,15; 1 K6,19-20; 1 K 15; 2 K 5,21; J 6,37; 2 K 5,20

2.

V KRISTU
• Nové stvoření

A. Jenom v Kristu je nové stvoření
1. V Kristu znamená ve víře v Krista
•

Stačí věřit a jsme v Kristu. To je vše.

přeneseni ze tmy do světla, do království Božího syna
(Ko 1,13), obřezáni obřízkou, která znamená odložení
nevykoupeného těla (Ko 2,11), pohřbeni (Ko 2,12), mrtví
mocnostem světa (Ko 2,20), skryti spolu s Kristem
v Bohu (Ko 3,3), oblečeni do Krista a obnoveni podle
Jeho obrazu (Ko 3,10)
2. V Kristu znamená ve víře v Krista zjeveného Božím slovem
•

• Povstalo mnoho falešných mesiášů (spasitelů)
3. V Kristu znamená ve víře v samotného Krista
•

Kristus PLUS něco = falešné evangelium
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B. Jenom v Kristu pominulo staré
1. Starý člověk zemřel
2. Starý člověk zemřel v Kristu
3. Starý člověk bude odložen v Kristu
C. Jenom v Kristu je jenom a cele nové
•

V Kristu je touha po svatosti

•

Pokud netoužíte po svatosti, tak nemáte žádné právo
domnívat se, že jste křesťané (M. Lloyd-Jones).

Biblické odkazy:
 J 20,31; Ř 10,8-10; J 3,8; Mt 24,5.24; 2 K 11,4; 1 J 4,1-3; Ga 5,24; Ř 6,11-14; Ř 7,24; 1 Pt
1,13; Fp 3,21; 1 J 3,6; Mt 22,11-14; Zj 21,27; Zj 22,14-15

Osmisměrka
PYRÉ, KŘÍŽ, ŘÍZENÍ, ANÝZ,
SMRT, OHAŘ, TĚŽKOSTI,
ACHARD, NAČISTO, ORLE,
ZLUČ, VNUK, PRORVA, ETIKA,
HMAT, ZBRAŇ, VÍNO, SEZNAM,
ŠATY, TRNY, TVRZ, SUPI,
VELEKNĚŽÍ, STON, MASO,
IGOR, ŘÍMAN, OGAM, PETRŽEL,
OKNO, SONG, KVÍTÍ, EVKA,
VRAH, GYMNASTA
Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Honza Suchý)

K modlitbám:
• Petr a Věra Unuckovi (jejich dvanáctiletá dcera Katka) z Havířova.
• John a Helen (a Samuel) Ferdinandovi v Tibetu – v této zemi není
žádná křesťanská tradice a většina lidí vůbec neví nic o křesťanství,
přesto se v tibetštině neděle řekne „den vzkříšení“. Modlete se za
studenty angličtiny, které John vyučuje a kteří se ptají na křesťanství a
na příběhy z Bible (John používá příběhy z Bible jako čítanku pro
studenty).
• Nemocní ze sboru a lidé, kteří nechodí pravidelně do shromáždění.
• English Camp

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na
věky. Amen.
Římanům 11:36
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