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ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI – II. 
 (FP 3,1) 

 

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za 

milostí. 

Jan 1:16   

 

Filipským 2:12  A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - 

nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé 

nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 

13  Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu 

líbí. 14  Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15  abyste 

byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení 

pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují 

svět, 16  držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den 

Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 17  Ale 

i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž 

vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; 18  stejně tak se i vy 

radujte a spoluradujte se mnou.  

19  Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já 

byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. 20  Vždyť nemám 

nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral; 21  všichni si 

hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. 22  O Timoteovi však 

dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil 

evangeliu. 23  Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se 

mnou. 24  Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu. 
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25  Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, 

spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi 

posloužil v tom, co jsem potřeboval. 26  Stýskalo se mu totiž po všech 

vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. 27  A 

opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen 

nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 

28  Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho 

zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí. 29  Přijměte ho tedy v Pánu 

se vší radostí a takových bratří si važte; 30  neboť pro dílo Kristovo 

se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi 

posloužit nemohli. 

Filipským 3:1  A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále 

totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. 

 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
 Fp 2:12-3:1; J 15:9-11; 1Pt 1:3;  

 

II. ZDROJ KŘESŤANOVY RADOSTI - II 
A. Radujte se ze služby církvi, přestože je spojena s utrpením 

(Fp 2:17-18) 

Biblické odkazy:  
 1Pt 2:9;  

 

B. Radujte se z účasti na misii (Fp 2:28-30) 

Biblické odkazy:  
 1K 12:26-27;    
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C. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích (Fp 4:4) 

Biblické odkazy:  
 Ef 1:3-6; Zj 21:27; Lk 10:17-20;  

 

D. Radujte se z možnosti finančně podporovat evangelium 

(Fp 4:10) 

Biblické odkazy:  
 Fp 4:15 -16; Jk 1:17; Ž 145:14-16; Ř 8:32; 2K 9:6-11; J 7:37-38   

 

III. ZÁVĚR 

  

 

ÚRYVEK, PYSK, DĚLO, OHBÍ, 

HNIS, RYBA, MÁDÁTI, CHLÉV, KEKS, 

STÁTY, TABULKA, VZRYV, RÉVA, 

AUTO, SLUJ, CEJN, ŠOTCI, SNÁŘ, 

TYKVE, SKON, UHER, TUŘI, ANTI, 

ÚJEĎ, JOJO, KUŘÍ, VIDLÁK, ODÉR, 

PODVRH, VÁZY, LEŠI, ZIPY, 

UZENINA, LAUR, PLYŠ, INAK, KOSY, 

STŘŽ, SABAT, OHAŘI, OBOR, 

VÝSTRAHA, RISK, ÚLOV 

Tajenka: 

Žalmy 123:2  Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její 

paní, tak ……………………………………………………………………………….., našemu Bohu, dokud se 

nad námi nesmiluje. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

11. dubna 2021  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas (Žandov a přes Zoom) 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání (Žandov a přes Zoom) Pavel 

Borovanský, vedení (Mk 10,17-34) Jan Suchý a písně Terezka 

Weberová. 

 

 

Uzbekistán: Křesťance byla vyměřena pokuta za rozdávání časopisů 

Uzbecká křesťanka Taťána Achmadijeva, členka místního baptistického 

sboru, pořádala loni o Vánocích oslavu, na kterou pozvala patnáct sousedů. 

Na akci přítomným nabídla křesťanské časopisy. Následovalo udání, na 

základě kterého byla Taťána předvolána na policii. Během výslechu jí bylo 

sděleno, že časopisy byly do země dovezeny nelegálně a neprošly kontrolou 

„Útvaru pro boj s extrémismem a terorismem“. Časopisy byly zabaveny 

(také jejich rozdávání mělo být nelegální) a Taťáně byla vyměřena pokuta 

ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy. 18. ledna proběhl soud a během 

čtvrt hodiny byla Taťána usvědčena. 12. února soudce původně vyměřenou 

pokutu potvrdil a nařídil zničení časopisů. Taťána se chce proti rozsudku 

odvolat. 

Pozvedejte na modlitbách uzbecké křesťany, kteří se podobně jako Taťána 

dostávají do konfliktu se zákonem a jsou vystaveni nejrůznějším formám 

pronásledování, zatímco hledají způsoby, jak své přátele a sousedy 

seznamovat s Dobrou zprávou evangelia. Modlete se za příznivý výsledek 

odvolacího soudu. Přimlouvejte se také za členy uzbecké vlády. 
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od 

Hospodina, on učinil nebesa i zemi.  
Žalm 121:1-2   


