
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

1 

 

TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY SLÁVY 
 (FP 4,19-23) 

 
Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho 
Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i 

nyní i po všecky věky. Amen. 
Judův 1:25 

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: PÁN BŮH KRALUJE 
 

Biblické odkazy:  
  Fp 4:10-23;  

 

II. BOŽÍ OTCOVSKÁ PÉČE (V. 19) 
A. Stará se o nás podle svého bohatství  

B. V Kristu Ježíši 

Biblické odkazy:  
  2Tm 4:17; Ž 50:12; Ž 74:12-17; Ž 95:3-5; Kol 1:15-19; Ř 6:23; Žd 3:15; Ř 8:32;  

 

III. KŘESŤANOVA SLÁVA (V. 20-23) 
A. Je v Bohu (20) 

B. Boží sláva se zjevuje v církvi (v. 21-22) 

C. Požehnání církve (23) 

 
Biblické odkazy:  
 Ef 3:15; Sk 17:26; Ef 4:15-16; Fp 2:15; 
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SNOŽMO, LEKY, UPÍT, ŠÍNA, 
BURZY, NÁVRH, DIVERZANT, GANG, 
TAJE, SPLATNOST, AUTO, OPAR, 
TÁGO, SOVA, VĚNO, NUGA, 
LODĚNICE, KUŠE, PODMAZAT, 
PENNY, GALÉRA, NAZE, ŽDÍMAČKA, 
ŘEDKEV, VJEM, UZENINA, ŠRAM, 
EXIT, DŽEZ, CHERUBÍNI, NEON, 
USPÁVADLO, GARANCE, VAZELÍNA, 
UZLY, SKOT, PĚST, ROLE, ŘÍMSA, 
SAVO 

Tajenka: 

Židům 4:14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, 
Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 

15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na 
sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 

16 Přistupme tedy ……………………………………………………….., abychom došli milosrdenství 
a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní 
vám bude přidáno.  

Matouš 6:33   
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

5. prosince 2021  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Jan Suchý, vedení 

(Ž 19) Pavel Borovanský, písně Markéta Borovanská. 

 
 
Jemen: Víra v Krista prostřednictvím televize a rozhlasu 
V zemích s restriktivními režimy, k nimž patří rovněž Jemen, je obtížné 

Bibli získat a nebezpečné je vlastnit ji. Opustit islám a přijmout křesťanství 

je zde zločinem, který podle tamního zákona může být trestán dokonce 

smrtí. Z tohoto důvodu se křesťané v této zemi setkávají jen na tajných 

rodinných shromážděních a v malých skupinkách. Pracovníci Hlasu 

mučedníků zkoušejí různé mediální prostředky, jako je televize či rozhlas, 

aby takto evangeliem oslovili Jemence žijící uprostřed tamní 

indoktrinované společnosti. Nedávno jeden z našich pracovníků referoval 

o příhodě s jedním manželským párem, kdy muž i žena uvěřili nezávisle na 

sobě v Krista po zhlédnutí křesťanského televizního programu. Žena se 

dověděla více o Ježíši díky televiznímu pořadu, a aniž by o čemkoli věděla, 

kontaktoval její manžel téhož pracovníka po zhlédnutí stejného programu. 

Oba dva se pak rozhodli odevzdat svůj život Ježíši, aniž by se o tom ten 

druhý dověděl. 

Když pracovník křesťanské televize pochopil, že jsou ti dva manželé, 

podnítil je, aby se o své víře v Krista svěřili jeden druhému. Manželé pak 

byli pochopitelně naplněni velkou radostí, když zjistili, že Pán pracoval v 

jejich srdcích v tutéž dobu. 

http://www.cirkevusti.cz/

