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VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA!
(FP 1,27-2,4)
Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a
Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba,
abychom o tom vůbec mluvili.
1 Tesalonickým 1:8
Filipským 1:27 Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych
viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom
Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium 28 a v ničem
se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však
spasení, a to od Boha. 29 Neboť vám je z milosti dáno netoliko v
Krista věřit, ale pro něho i trpět; 30 vedete týž zápas, jaký jste u mne
viděli a o jakém nyní slyšíte.
2:1 Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li
jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: 2 dovršte mou
radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše,
jednoho smýšlení, 3 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani
ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího
než sebe; 4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
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I.

ÚVOD: NOVÉ RODOVÉ HESLO (1,27)

Biblické odkazy:
 Fp 1:12-2:4;

II. ZAKOTVENI V JEDNOM DUCHU (1,28-30)
A.

Vydáváte svědectví o Bohu

B.

Církev zápasí

C.

Vede duchovní boj

D.

Prochází utrpením

Biblické odkazy:
 J 17:4;; Gal 5:22-24; J 14:16; Žd 11:1; Ef 6:12; 2Pt 3:9; 2K 2:16; 1K 15:58;

III. KŘESŤANÉ POTŘEBUJÍ POSÍLIT (2,1-4)
A.

Neodolatelné povolání

B.

Život služby

Biblické odkazy:
 Mt 11:29; 2K 6:11-13;
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MENUET, RÁNO, ÚRAZ, ZLUČ,
ZVĚDAVEC,
KONVOJ,
DROBNÉ,
ÚTOČIŠTĚ, PLUK, KOKS, KÁPĚ,
GROŠ, KÁPO, ANDĚL, ZÁBĚR,
ZLATĚNKA, MOLO, KROJ, KLAS,
ZÓNA, AGNÁT, SATURN, SAKOLEVA,
TKÁT, OKOP, KVĚT, OCÚNY, NÁDOR,
SVAHY, SARKASTA, ŠITÁ, KOLO,
COMA,
RUBL,
ROVY,
ORBA,
KARNEVAL, NAHÁ

Tajenka:
Matouš 7:1 ……………………………………………………………………………………………………..
2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou
Bůh naměří vám..
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve – bude upřesněno. Kázání Pavel
Borovanský, vedení (Mk 4,21-41) Jan Suchý a písně Markéta
Borovanská.
Severní Korea: Vypouštění balónů oficiálně zakázáno
Od roku 2005 používá korejská organizace Hlasu mučedníků (VOMK)
balóny plněné heliem jako efektivní způsob doručování Biblí do Severní
Koreje. Nedávné průzkumy naznačují, že se stále větší procento
severokorejských zběhů nějakým způsobem s Božím Slovem setkalo.
Mnohé z těchto Biblí mohly pocházet právě od VOMK, jehož pracovníci v
uplynulých letech vyslali do země přibližně 600 000 Biblí. Jedná se o jedinou
větší organizaci, která přes hranici posílá materiály náboženského
charakteru. V návaznosti na dohodu mezi představiteli obou korejských
republik jihokorejská vláda nedávno schválila zákon, podle kterého je
nelegální využívat balóny k šíření jakýchkoli „materiálů namířených proti
Severní Koreji“. Zatímco korejský Hlas mučedníků využíval balóny k
doručování Božího slova, většina ostatních organizací stejným způsobem
posílala materiály s politickým a kulturně-společenským obsahem. Zákaz
by měl začít platit od března. Jakmile se tak stane, potenciálním
narušitelům hrozí pokuty a až tříleté odnětí svobody.
Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova;
to je moje evangelium. 9 Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako
zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.
2 Timoteovi 2:8-9
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
10. ledna 2021 © BSK

