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Marek 16,19

Nanebevstoupení Pána Ježíše Krista

Přečti si text Filipským 2, 1-16
3. Na čem je založena autorita Ježíše Krista?

Ježíš byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Je mu daná veškerá moc na
nebi i na zemi. Mat 28,18.

4. Jaký význam má Ježíšovo vyvýšení pro tento svět?

Náš Pán Ježíš Kristus je vzkříšený Vítěz, sedí po Boží pravici.
Vláda Pána Ježíše Krista není závislá od lidského uznání.
První církev vyznávala: „Ježíš je Pán!“, i my to vyznáváme!
Filipským 2,11; Zj 17,14; Zj19,16.

5. Jak se má projevovat respektování této autority Ježíše Krista u
Jeho následovníků v církvi a v osobním životě?

Ježíš nám v nebi připravuje místo. Také nám pomáhá v těžkostech, ví o čem je
život. Kristus Ježíš je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Ř 8:34
6. Kým je pro Tebe Ježíš Kristus?
On odešel, ale jednou se vrátí, aby soudil živé i mrtvé, Sk 10,42.
Máš osobní zkušenost setkání se vzkříšeným Kristem? Dnes je čas.
On chce i pro Tebe u Otce připravit místo.

7. Přemýšlej o různých oblastech svého života (peníze, vztah k manželce /
manželovi, vztah k dětem / rodičům, smýšlení o druhých, tvoje sexualita, přístup
k práci, ochota ke službě, ...). Ve které oblasti potřebuješ posílit vliv Kristovy
autority? Co pro to uděláš?

1. Vzpomeň se na svého oblíbeného učitele. Jaká byla jeho autorita a na čem byla
postavena?
8. Vyznávej teď v modlitbě nebo písněmi: „Ježíš je Pán“.

2. Kdo je pro Tebe z lidí autoritou? Proč?

TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM: 1.Setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co tě v kázáni oslovilo.
2.Setkání doma: odpověz si na položené otázky. 3.Setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými
Sborové skupinky jsou určené všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem.
www.cb.cz/ostrava/skupinky kontakt: Jakub Mrázek tel: 777 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com

