B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY SPOKOJENOSTI
(FP 4,10-13)
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké
bohatství. 1Tm 6:6-8

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. 10 Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již
zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen
jste neměli příležitost. 11 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil
jsem se být spokojen s tím, co mám. 12 Dovedu trpět nouzi, dovedu
mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít
nadbytek i nedostatek. 13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
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I. ÚVOD: DŮVODY KŘESŤANSKÉ RADOSTI
Biblické odkazy:
 Fp 2:6-11; Ř 5:8;

II. SPOLEČNÁ SLUŽBA EVANGELIU (V. 10)
Biblické odkazy:
 Sk 28:16,30; Sk 18:8; 1Te 2:4; 1Pt 3:15 -16;

III. SPOKOJEN S TÍM, CO MÁM (V. 11-12)
A. Nespokojenost světa
B. Spokojenost křesťana
C. Spokojenosti se učíme
Biblické odkazy:
 2Tm 4:16-18; 1Tm 6:9-10; Ř 8:32; Ef 1:3; Mt 6:31-32; Př 16:9; 1Tm 6:6-8; 1K 7:21;
Žd 13:5; 2K 11:26-27; Sk 28:7;

IV. KRISTUS JE KLÍČ (V. 13)
Biblické odkazy:
 Gal 2:19-20; J 7:38; 1J 2:15 -17;
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LIBRA,
SKLAPKA,
KVALT,
ZVEDÁK, SRAZY, NÁZEV, SKALP,
KANCI, KMETI, ZÁVODÍ, OČNÍK,
VZPOR, OBKLÁDEK, RAKEV, DĚVER,
TENTO, ZÁVAZEK, TRNČÍ, DÍRKA,
SALSA, VEPŘI, ŠVIHY, LEVÁK,
PODPALUBÍ, TRUHLÁŘ, JEZERO,
OBĚDY, ZMIJE, ZVRAT, VZHLED,
RIKŠA,
DVOJTEČKA,
BRČKO,
KRAJNÝ, DUSÍK, NÁMĚT, GAZELA

Tajenka:
2 Timoteovi 1:6 Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti
dostalo vzkládáním mých rukou.
7 Neboť Bůh nám ………………………………………………………………, nýbrž ducha síly, lásky a
rozvahy. 8 Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu;
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK Kladno), vedení
(Ž 11) Pavel Borovanský, písně Petr Svoboda.
Eritrea: Policisté znovu zatkli patnáct křesťanů, kteří již byli pro
svou víru v minulosti uvězněni
Eritrejští policisté ve městě Asmara nedávno podnikli sérii razií v
soukromých domech, při kterých zatkli patnáct křesťanů. Ve všech
případech se jednalo o lidi, kteří již byli pro svou víru v minulosti uvězněni
– někteří až 16 let. V uplynulém roce bylo v této východoafrické zemi
mnoho zadržovaných křesťanů propuštěno na svobodu, což vyvolalo
spekulace o blížící se celkové změně politiky. Nicméně tyto nedávné
případy zatýkání (kterým předcházelo zadržení trojice starších pastorů
koncem července) jsou jasným důkazem o pokračujícím pronásledování
křesťanů v Eritreji. Všech patnáct křesťanů bylo propuštěno letos v létě,
policisté je však zatkli znovu na základě seznamu křesťanských kontaktů,
který se jim nedávno dostal do rukou. Všichni byli převezeni do věznice
Mai Serwa v Asmaře s maximální ostrahou. Po celé Eritreji je nyní podle
odhadů zadržováno 160 křesťanů.

… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo
svět, je naše víra.
1 Janův 5:4
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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