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TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY ŠTĚDROSTI
(FP 4,14-19)
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý,
ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou
zbohatli.

2 Korintským 8:9
Filipským 4:10 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. 14 Avšak
učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. 15 I vy
to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z
Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a
vydáních, jen vy sami; 16 vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste
mi poslali na mé potřeby. 17 Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby
rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. 18 Dostal jsem tedy
všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od
Epafrodita dary, které jste mi poslali – jsou vůní příjemnou, obětí
vhodnou, Bohu milou. 19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,
podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. 20 Našemu Bohu a Otci
sláva na věky věků. Amen. 21 Pozdravujte všechny, kteří patří
Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. 22
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Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského
domu. 23 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

I. ÚVOD: KŘESŤANOVA SPOKOJENOST KVETE VE
ŠTĚDROST
Biblické odkazy:
 Fp 4:11; Ř 8:31; Fp 3:9;

II. ŠTĚDROST FILIPSKÝCH (V. 14-16)
A. Pomoc v těžkostech
B. Když jsem vyšel z Makedonie
Biblické odkazy:
 Fp 4:17; Př 11:24; 2K 8:1-5; Mk 12:41-44;

III. DŮSLEDKY ŠTĚDROSTI (V. 17-19)
A. Kdo štědrostí zbohatl? (17-18a)
B. Štědrost je uctíváním Pána (18b)
C. Štědrost vede k jistotě v Kristu (19)
Biblické odkazy:
 J 4:23; Ex 29:42-43; Ef 5:2; Žd 13:16; Ř 12:1; Ř 8:32; 2Pt 1:3; 2K 9:6-11;
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PEŘÍ, PRORAZIT, AVIA, OGAM,
HALÉŘE,
PRAPOR,
HORNÍ,
KOREKTOR, CTÍT, ČINKA, TISK,
OGAŘI, SRPY, SOCHA, OKOL,
OZONIZÉR,
ROZUM,
ŠICHTA,
CHAOS, KAŠE, OHYB, UZENINA,
OZNÁMIT, SOBI, DIPLOMAT, RETUŠ,
AURA, SBÍT, LAVICE, KAOLINIT,
VĚTEV, PLECHÁČ, ANTI, OPRAVA,
AUKCE,
TERINA,
OMEZENEC,
VCHOD, PÍCE, VZORY

Tajenka:
Marek 13:1 A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře,
jaké to kameny a jaké stavby!"
2 Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno
bude rozmetáno."
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Ž 16) a
Památka Páně Jan Suchý, písně Markéta Borovanská.
Po shromážděné zveme všechny k pokračování společného studia knihy
Úsilí o svatost – tentokráte 8. kapitoly. Přečtěte si jí prosím doma předem.
Indie: Zadržení pastora po masové protestní akci
Demonstrace vedená hinduistickými radikály namířená proti údajným
náboženským konverzím skončila na policii – obviněním křesťanského
pastora. V neděli 17. října si radikálové ze dvou hinduistických
nacionalistických organizací, Višva Hindú Parišád a Badžrang Dál, násilím
vynutili vstup do malé modlitebny ve městě Hubbálí ve spolkovém státě
Karnátaka na jihu Indie. Video z incidentu zachycuje desítky
demonstrantů, jak sedí před budovou společenství Bairidévarkópa a
prozpěvují hinduistické náboženské písně. Hinduistické nacionalistické
skupiny po celé Indii neustále posilují svou moc a vliv. Často mají vazby na
nacionalistickou politickou stranou BJP (Bharatíja Džanata). BJP vládne
také ve spolkovém státě Karnátaka, kde bylo nedávno nařízeno
vypracování studie o činnosti všech společenství, křesťanských pracovníků
a misionářů. Studie je přípravou k návrhu zavedení zákona proti konverzím
– podobného, jaký již platí v jiných státech.
Ten, od něhož je to svědectví, praví:
"Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!
Zjevení Janovo 22:20
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