BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI
(FP 3,1)
Přečtěte si oddíl 2:19-3:1 listu Filipským pro porozumění kontextu.
Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 3:1
Úterý 30.3.2021 17,00 přes Zoom
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.
Filipským 3:1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále
totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
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1. V jaké životní situaci se nachází apoštol Pavel? (Fp 1:1-17; Sk 28:3031; 2Tm 4:6-8)
2. Proč to všechno utrpení Pavel snáší? Má to nějaký smysl?
3. Proč myslíte, že Pavel rád opakuje stále totéž: radujte se? Je
opakování užitečné? Jak se na to dívá Autor Písma? (kniha Dt, …)
4. V oddíle 1:2-5 se Pavel modlí za filipské. Za co konkrétně je vděčný
v jejich jednání? (ČSP)
5. Za co bys chtěl, aby se druzí modlili v tvém životě? Pokus se uvést
konkrétní příklady z Nového zákona, za které se bylo třeba modlit.
6. Co se konkrétně zvěstuje, když se káže evangelium? Co z toho ti
působí zvlášť radost? Jakou důležitost přisuzuje Bůh naší radosti –
viz Mt 28:19-20.
7. Jak můžeme lépe rozumět významu církve, který jí dává Bůh? Jak ji
v Písmu popisuje, k čemu přirovnává? Co to o ní říká? Co pro tebe
znamená místní církev?
8. Můžeš popsat základ jednoty našeho sboru? Můžeš pro ní něco
dělat ty?
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