B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

JAK STÁT PEVNĚ V KRISTU: ZÁLEŽÍ, ČÍM
NAPLŇUJEŠ SVOU MYSL
(FP 4,8-9)
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se
obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží,
co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Římanům 12:2

Filipským 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! 5 Vaše mírnost ať je známa
všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A
pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i
mysl v Kristu Ježíši. 8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má
dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 9 Čemu
jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A
Bůh pokoje bude s vámi.
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I. ÚVOD: KRISTUS JE POČÁTEK I CÍL VÍRY
Biblické odkazy:
 Žd 12:1-4;

II. PROMĚNA MYSLI
A. Napodobujte mne
B. Konečně, bratří, přemýšlejte o…
Biblické odkazy:
 Mt 23:15; Ř 2:15; Mt 15:19-20; Lk 11:13;

III. NÁPLŇ MYSLI – CO JE
A. pravdivé,
B. čestné,
C. spravedlivé,
D. čisté,
E. cokoli je hodné lásky,
F. co má dobrou pověst,
G. co se považuje za ctnost
H. a co sklízí pochvalu.
I. Bůh pokoje bude s vámi
Biblické odkazy:
 Mt 22:16; Žd 13:18; 1Pt 2:11-12; Př 20:7; Př 11:1; 1J 3:2-3; 1Tm 4:12; 1Tm 5:1-2; Jk
3:17; 1S 18:3; Sk 6:3; Rt 3:11; Př 31:10; Gal 5:22-23; 2K 8:18;
2

B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
IV. ZÁVĚR
Biblické odkazy:
 Ř 12:2; 2K 6; Ž 19:8-12;

VÝUKA, AUKCE, OPATI, OBJEKT,
OBTÍŽ, VINTY, NORCI, ODDANÝ,
STROK, SOKLY, HUTNICTVÍ, ŠPÍNA,
KŠEFT, EDIKT, NÁPLAST, DETAIL,
VITALITA, CADILLAC, ARAŠÍDA,
BRAŠI, AFEKT, TUBUS, PNUTÍ,
ODVODY, BOSON, LASKATI, ŽLUVA,
DŮVĚRNÍK, ÚLOHY, TLOKY, DIODA,
OCTAN, OCEÁN, VÝDECH, LEHÁTKO,
PTÁCI

Tajenka:
1 Petrův 1:3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého
velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše ………………………………………………………… k živé
naději.
4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích
5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
STŘEDA 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, Památka Páně a vedení
(Ž 10) Pavel Borovanský, písně Petr Svoboda.
V neděli 3.10. budeme mít společný oběd.
V úterý 28.9., ve státní svátek, v 900 – sborový výlet. Odjezd od Domu
techniky.
Egypt: Legalizace dalších církevních budov
Až do roku 2016 bylo pro křesťanské komunity v Egyptě téměř nemožné
získat povolení k výstavbě nebo rekonstrukci objektu sloužícího k
bohoslužbám. Mnoho budov bylo proto postaveno načerno. V září 2016
byla přijata nová legislativní úprava a vznikla speciální komise, která
dostala za úkol zpracovat všechny žádosti o jejich legalizaci. Celkem bylo
podáno 3730 žádostí. Schvalování bylo zahájeno rok po založení zmíněné
komise, celý proces však pokračuje velice pomalu. Po započtení zatím
posledních rozhodnutí z 9. srpna je schváleno 1958 církevních budov, více
než polovina z celkového počtu. Pokud bude zachováno současné tempo,
zabere zpracování zbývajících 1772 žádostí více než tři roky. Přestože
rychlost schvalovacího procesu je pro některé lidi zklamáním, můžeme
Bohu vzdát chválu za to, čeho bylo doposud dosaženo – 1958 církevních
budov v Egyptě může fungovat zcela legálně.
Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše K rista,
neboť jsme slyšeli o vaší víře v K rista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke
všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám
přišlo slovo pravdy, evangelium;
K oloským 1:3-5
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