
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

CO JE NÁŠ ŽIVOT?   
 (Ř 1:8-15) 

 

Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. 
(1K 9:23)   

 

Římanům 1:7-15   Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a 

povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a 

Pána Ježíše Krista. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše 

Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o 

vaší víře. Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, 

je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji  při všech svých 

modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží 

dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel 

o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu 

navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste 

věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi 

vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud 

mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i 

barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat 

evangelium i vám, kteří jste v Římě. 

 

 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  
 Mt 24, 4-13; 
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II. PAVLOVA VDĚČNOST! (VERŠ 7-8) 
A. Všem vám v Římě! 

B. Na prvním místě děkuji Bohu za vás všechny, Židy i 

pohany! 

C. Děkuji za svědectví vaší víry! 

Biblické odkazy:  
 Ř 1, 16-17; Ga 3, 26-29 

 

III. BŮH, JEMUŽ Z CELÉ DUŠE SLOUŽÍM! 

(VERŠE 9-12) 
A. Bez ustání se za vás modlím a prosím, abych se mohl

  k vám dostat! 

B. Toužím vás poznat a přispět k vašemu budování! 

C. Toužím vás poznat a být budován! 

Biblické odkazy:  
 Mk 12, 29-30; Fp 1, 8; Jk 5, 16b-18; 2, 17-23; 2 Tm 3, 17; Ef 6, 18; 1 Tm 1, 5; 1 K 10, 

24; Mt 20, 28; 

 

IV. EVANGELIUM ČINÍ Z PAVLA I Z NÁS 

DLUŽNÍKY (VERŠE 13-15) 
A. Vězte, že jsem už mnohokrát chtěl přijít kvůli Pánovu 

evangeliu! 

B. Evangelium je mým dluhem lásky, je hnací silou mého 

bytí! 
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Biblické odkazy:  
 Ř 1, 16-17; 14, 7-8; Fp 1, 21; 3, 7; Ga 2, 20; 1 K 15, 1-4; 

 

V. APLIKACE 
Biblické odkazy:  
 1 Pt 1, 18-20; 

 
 

  

 

 
 

EFEKT, VIRUS, LIBRA, TŘPYT, MULUC, 
SIOUX, LISTÍ, PLUIE, CHYBĚT, SOUPIS, 
LEZEC, ABIÓZA, SYSEL, RODEO, ODKAL, 

VĚZNÝ, ODKOPY, ELUCE, CHRTÍK, MAKAK, 
TOPIVO, SPOLA, NORCI, OCELE, STYKY, 
ADRESY, ROSOL, RANÍK, VÝKAL, DÍLKO, 
MILÍŘ, OPERY, KUCHTA, VOUSY, SYPEK, 
JÍMAČ, ZÁMEZÍ, KADEŘ, PRALES, KORÁB, 

RUINY, KOKŘI, UZLINA, ODSYP, NÁPICH, 

SUKNO, SÍTKO, BLECHY, MALPA 

Tajenka: 

1 Korintským 2:2  Rozhodl jsem se 

totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než 

Ježíše Krista, a to  

………………………………………………….. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Jarda Kernal, 

vedení Karel Jiroušek (Žalm 100), písně Markéta Borovanská.  

Po shromáždění budou pokračovat Základy víry, str. 53-54 – Modlitba. 

17.2. budeme mít po skončení shromáždění Pracovní setkání sboru. 
 

 

Srí Lanka: Křesťanským společenstvím je vyhrožováno 

Dostáváme nové zprávy o problémech, kterým čelí křesťanská společenství 

na celém území Srí Lanky. Skupina sedmi buddhistických mnichů ve městě 

Bakamuna přivedla 10. listopadu na policejní stanici ženu, aby na ni podali 

stížnost. Konkrétně si stěžovali, že se v jejím domě scházejí lidé k 

modlitbám. Policista ženu upozornil, že se nachází v „buddhistické osadě“ 

a proto musí přestat modlitební shromáždění pořádat. 2. prosince ve stejné 

osadě buddhističtí mniši uspořádali akci v průběhu konání bohoslužby. 

Mniši pastora vyzvali, aby vyšel ven, načež se ho vyptávali, zda má k 

pořádání bohoslužeb povolení od oblastního tajemníka. Žádné takové 

povolení však podle srílanských zákonů není zapotřebí. Demonstranti poté 

začali vykřikovat obscénní výrazy a vyhrožovali křesťanům násilím. Pastor 

přivolal policisty, kterým se podařilo dostat situaci pod kontrolu. K 

podobné situaci došlo 23. listopadu ve městě Nittambuwa. Neznámí dva 

muži tvrdili, že pracují na okresním odboru územního plánování a rovněž 

se dožadovali informace, zda má pastor k provozu modlitebny povolení. 

Trvali na tom, že bez povolení není možné pořádat bohoslužby a pastora 

vyzvali, aby se setkal s jejich vedoucím.   
Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. (Zjevení Janovo 2:25)  


