BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI
(FP 3,1)
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce
pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Koloským 2:2
Filipským 2:19 Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea,
abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. 20 Vždyť
nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral;
21 všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. 22 O
Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s
otcem sloužil evangeliu. 23 Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím,
co bude se mnou. 24 Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu.
25 Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra,
spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi
posloužil v tom, co jsem potřeboval. 26 Stýskalo se mu totiž po všech
vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. 27 A
opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen
nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.
28 Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho
zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí. 29 Přijměte ho tedy v Pánu
se vší radostí a takových bratří si važte; 30 neboť pro dílo Kristovo
se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi
posloužit nemohli.
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Filipským 3:1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále
totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 Fp 2:19-3:1

II. ZDROJ KŘESŤANOVY RADOSTI
A. Radujte se v modlitbě za církev (Fp 1:2-4)
Biblické odkazy:
 Mt 28:6; Ef 6:18; Jk 5:16; 1Te 5:25;

B. Radujte se ze zvěstování Krista (Fp 1:18)
Biblické odkazy:
 2K 8:9; Fp 2:10-11; Sk 36:1-8; 2Te 1:9; Žd 2:9;

C. Radujte se ze společenství církve (Fp 1:21-26)
Biblické odkazy:
 Kol 1:21; Ř 8:3-4;

D. Radujte se z jednoty církve (Fp 2:2)
Biblické odkazy:
 Fp 2:5-8; Žd 12:1-2; Žd 13:5

III. ZÁVĚR
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FÓRY, OTEP, VINÁRNA, EDEN,
POHYB, KNAP, ŘÁDEK, VRAH, KEFA,
SUDÉ, KÁNĚ, DENS, SETI, RŮDL,
REKTOR, SPIRÁLA, IRÁK, ZIPY,
ESTRÁDA, CVOK, DIVA, OVAN, ZERA,
VIKTOR, KRÁM, VDECH, DLUHOPIS,
OBROUSIT,
RYBNÍK, ZÁKRUTA,
PERISKOP, OLEÁT, SVINĚ, ROTNÝ,
DĚTI, ZÁCPA, KRAB, ETEN, OSEL,
PÁDY, VICHR, STÁJE, NÁUŠNICE

Tajenka:
2 Tesalonickým 1:3 Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše
víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 4 Proto jsme na vás hrdi v církvích
Božích, neboť …………………………………………………………………………………. v každém
pronásledování a útisku, které snášíte:
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas (přes Zoom)
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání (přes Zoom) Pavel Borovanský,
vedení (Mk 10,1-16) Jan Suchý a písně Markéta Borovanská.
Na Velký pátek 2.4.2021 budeme mít od 18,00 podvečerní setkání u Božího
slova přes Zoom.
Čína: Razie ve společenství, křesťané zadrženi
16. března zástupci úřadu pro náboženské záležitosti společně s několika
příslušníky státní bezpečnosti uskutečnili razii ve společenství
Reformované církve Že-naj ve městě Kuej-jang. Více než deset křesťanů
bylo zadrženo a vzato do vazby. Společenství čítající necelou stovku členů
je již několik let neustále obtěžováno agenty čínské komunistické strany
kvůli tomu, že se odmítá připojit k oficiálnímu Hnutí trojí soběstačnosti. V
září 2018 přišel zákaz pořádání bohoslužeb a konfiskace modlitebny. Od té
doby se křesťané scházejí v restauracích a hotelích, kde se již nejméně
třikrát stali terčem podobné razie. Poté, co se sborový starší Čang Čchunlej dozvěděl o poslední razii, vypravil se společně s dalšími křesťany na
policejní stanici, aby se s policisty nějak dohodli. Policisté však Čanga a
několik jeho přátel zadrželi. Část z nich ještě ten den propustili, bratr Čang
s několika členy sboru je však podle posledních zpráv stále zadržován.
/Mojžíš/ Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v
hříchu; 26 a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny
poklady Egypta, Židům 11:25
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