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SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE!
(FP 1,19-26)
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte
zákon Kristův.
Galatským 6:2
Filipským 1:12 Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo,
je spíše k prospěchu evangelia, 13 takže po celém soudu i všude jinde
je známo, že jsem vězněn pro Krista, 14 a mnohé bratry právě mé
okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili
beze strachu slovo Boží. 15 Někteří sice káží Krista také ze závisti a
z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 16 Jedni z lásky, protože
vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, 17 druzí z touhy po uplatnění,
ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí
bolest. 18 Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s
postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a
budu radovat. 19 Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší
modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. 20 Toužebně očekávám
a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako
vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. 21
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. 22 Mám-li žít v
tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych
vyvolil, 23 táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem,
což je jistě mnohem lepší; 24 ale zůstat v tomto těle je zase
potřebnější pro vás. 25 Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se
1

BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, 26 abyste se
mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.

I.

ÚVOD: UTRPENÍM KE SMĚLOSTI!

Biblické odkazy:
 Sk 17:7; Sk 25:8; Fp 1:14; Ž 4:4;

II. V TOMTO SVĚTĚ MÁME NADĚJI! (19-20)
A.

Protože Bůh je Nejvyšší

B.

Protože mu skrze víru patříme

C.

Kéž se oslaví!

Biblické odkazy:
 Mk 13:9; Ř 8:28; Př 15:29; Ef 6:18; Žd 11:36-38; Žd 12:1-4;

III. PROTOŽE MÁME JISTOTU VE SVĚTĚ
PŘICHÁZEJÍCÍM!

(21-24)

A.

Všechno a ve všem je Kristus!

B.

Proto sloužím církvi Boží

C.

A zůstanu pro váš duchovní růst

Biblické odkazy:
 Mt 13:45-46; 1J 3:2; Fp 1-4;
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NIOB, LIAT, FALD, ALPY, TRHÁK,
MOLL, VIZITKA, AVAL, HNUS,
PLAKÁT, AKÁT, OKOS, SOSNA, ÚLEK,
PENALTA, JASAN, TUHA, KLAS,
KMEN,
SKIN,
HRÁCH,
LEPÉ,
ÚPLAVICE, LSTI, LÁTI, PARKÚR,
KREV, CHTÍČ, ZMAČKAT, KINO,
ROCO, NAKRMIT, TRIK, OMYL,
TÍLKA, NAIVKA, DAKL, TÚRY, CYKL,
RÁČE, ALČA, OTEC, RANK

Tajenka:
2 Petrův 1:3 Všecko, ……………………………………………………………………………………………,
darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a
mocnými činy.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Mk 3,2035) Jan Suchý a písně Markéta Borovanská.

Pokoj
Od naplnění zaslíbení o Ježíšově příchodu, kdy andělé lidem poprvé
zvěstovali pokoj, křesťané jejich poselství přijímají. Pokoj mezi lidmi a
národy však nepanuje vždy a všude. A právě křesťané často musejí nést
břímě v podobě násilí, kterého se na nich dopouštějí bližní, kteří dosud
neporozuměli Božímu poselství lásky, pokoje, laskavosti a dobroty.
Poselství, které je určené všem lidem. Po celém světě se mnozí věřící
dostávají do konfliktu s blízkými i vzdálenějšími krajany, kteří nemohou
snést zvěst, vyhlášenou na počátku nebeskými posly. Uprostřed temnoty,
která zdánlivě obestírá náš svět, však stále září světlo Boží lásky a milosti.
Vánoce ke možné slavit v úplném tichu, za zamčenými dveřmi, ve vězeňské
cele, na shromáždění pod otevřeným nebem, dokonce i v chlévě. Kéž vroucí
láska milujícího Boha zahřeje všechen jeho lid po celém světě. Modlíme se,
aby Vánoce 2020 byly podobně významné i pro vás, zatímco rozjímáte nad
tím, co znamená poznat Krista jako „Emmanuele“ – „Boha s námi“.
(zdroj: Hlas mučedníků)
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Efezským 6:10
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