BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI - II
(FP 3,1)
Přečtěte si prosím oddíl 2:12-3:1 listu Filipským pro porozumění kontextu.
Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 3:1, další části.
Úterý 13.4.2021 17,00 přes Zoom
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.
25 Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra,
spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi
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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.

1. V kapitole 1-2 jsme našli už nejméně 4 důvody k radosti v Pánu.
Můžeš je vyjmenovat? (Fp 1:2-4; 1:18; 1:21-26; 2:2)
2. Pavlova výzva v Fp 3:1 je příkaz. Dá se křesťanovi přikázat radost?
Ano nebo ne? Pokud ne, proč to tu píše?
3. Pátý zdroj křesťanovy radosti najdeme v oddíle Fp 2:17-18. Jak bys
tento zdroj pojmenoval?
4. Pavlova služba církvi i v utrpení je vzorem, který následují mnozí
další křesťané až do dnes. Znáš některé? Můžeš povzbudit ostatní
příběhy věrných křesťanů, kteří sloužili/slouží navzdory svému
osobnímu fyzickému nebo duševnímu utrpení?
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5. Jaké způsoby služby církvi můžeme využívat dnes, v době
koronavirových omezení shromažďování, návštěv, společenství?
Přemýšlej, jak bys mohl rozvinout svou dosavadní službu sboru (to
je osobní bod, nebudeme jej diskutovat).
6. Misie přináší radost těm, kdo vysílají i těm, kdo jsou misijní službou
obdarováni. Co znamená „misie“? Kde se dělá a co je jejím obsahem
a cílem? (Mt 28:19-20; Lk 8:26-39)
7. Filipští zvěstovali Krista ve svém městě (4:2-3). Teď podporují
Epafrodita a Pavla v Římě. Jak bychom je jako sbor měli
napodobovat?
8. Vaše jména jsou zapsána v nebesích (4::4). Co to pro naši radost
znamená? (Ef 1:3-6; Zj 21:27; Lk 10:17-20; Zj 3:1-5).
9. Jakým způsobem máme finančně podporovat šíření evangelia? Kam
má církev směřovat finance a kam ne? (2K 9; Fp 4:10nn;)
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