B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

PASTÝŘSKÉ SRDCE VEDE
KE SMÍŘENÍ V KRISTU
(FP 4,1-4)
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
J 10:11

Filipským 3:17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle
našeho příkladu. 8 Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní
to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; 19 jejich
koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač
by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. 20 My však máme
občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše
Krista. 21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy
silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
4:1 Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a
slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Euodii domlouvám i
Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 3 Ano i tebe prosím,
můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium
spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž
jména jsou v knize života. 4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu
říkám, radujte se!
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I. ÚVOD: PROTOŽE JSTE PEVNĚ ZAKOTVENI (3:20-21)
Biblické odkazy:
 Ř 13:4; Fp 2:8; 1Pt 4:14-16; Sk 26:9-11; Ž 130:4;

II. STŮJTE PEVNĚ V PÁNU (4:1-3)
A. Pavlovo pastýřské srdce
B. Spor Euodie a Syntyché
C. Povolání k jednotě v Pánu

Biblické odkazy:
 Ř 7:24-25; Gal 5:13; Ef 5:21; J 10:14-15; Fp1:3-4; Fp 1:9; Fp 1:12; Žd 12:1; Lk 6:41-42;
Mt 22:37-38; Ř 12:18;

III. DŮSLEDEK ŽIVOTA V KRISTU (4:4)
Biblické odkazy:
 1K 3;
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VRYP, DAKL, IRMA, GONG, KANA,
OSLE, ORLOVEC, SNOB, ANAKOLUT,
VLNY, RASY, KAFR, MELY, OREL,
SALSA, INTAGLIE, MLSÁK, MEDNÍK,
AKLÉ, TIRÉ, CAEN, KVIL, HLASY,
LOMY, VIKÝŘE, DEJVICE, ŠKUB,
ÚKOL, NIOB, ŠTYK, BESKYDY,
SLECH, VNIK, SCHODY, LOOK,
ZDYMADLA, OSKA, ŠARM, TWIST,
HATĚ, GRIF, DYSPNOE

Tajenka:
Židům 2:9 Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je
………………………………………………………………………………………………………….. ctí a slávou;
neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a vedení (Ž 4) Pavel Borovanský a
písně Petr Svoboda.
V úterý 24.8.2021 nebude biblická hodina.
Eritrea: Zatčení trojice starších pastorů
Koncem července byli v eritrejském hlavním městě Asmara zatčeni tři
pastoři. Všem je více než 70 let a již téměř aktivně neslouží, jen příležitostně
vedou pohřeb nebo svatbu. Není proto zcela zřejmé, proč vlastně byli
zadrženi. Girmay Araya a Samuel Okbamichael byli vyslýcháni uprostřed
noci, poté co je policisté odvezli přímo z jejich bytů. Kromě nich policisté
navštívili ještě jednoho pastora, Georgie Gebreaba, ale zjistili, že je kvůli
nemoci upoután na lůžko. Georgio má v současné době nařízeno domácí
vězení – do doby, než se dostatečně zotaví, aby mohl nastoupit do vazby.
(Tento pastor již v minulosti strávil pět let ve vězeňském táboře, propuštěn
byl před sedmi lety.) Poslední dobou je dlouhodobě vážně nemocný.
Zvláštní zpravodaj OSN pro Eritreu letos v červnu informoval o tom, že v
zemi stále dochází k závažnému porušování lidských práv. Mimořádnou
zmínku si v jeho zprávě zasloužili příslušníci náboženských skupin, kteří
jsou často zadržováni bez obvinění a bez soudu. Někteří křesťané jsou bez
soudu vězněni i několik let.

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!
Žalm 42:2
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