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NENECHTE SI UKRÁST RADOST Z KRISTA 
 (FP 3,2-3) 

 

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 

vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!  

Římanům 8:34   

 

 

Filipským 3:1  A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále 

totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. 2  Dejte si pozor na ty 

psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 

`rozřízku´! 3  Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme 

Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci - 4  ačkoli 

já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může 

spoléhat na vnější věci, já tím víc: 5  obřezán osmého dne, z rodu 

izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o 

zákon - farizeus; 6  jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o 

spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. 7  Ale cokoliv mi 

bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8  A vůbec všecko 

pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je 

mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to 

za nic, 9  abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní 

spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - 

spravedlností z Boha založenou na víře, 10  abych poznal jej a moc 

jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho 

smrti, 11  abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. 
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I. ÚVOD: ZDROJ KŘESŤANOVY RADOSTI 
 

Biblické odkazy:  
 Fp 2:6-11; Ř 8:24;  

 

 

II. NEBEZPEČÍ, ŽE O RADOST PŘIJDEME 
 

A. Protiklad 

 

B.  Další místa v Písmu 

 

 

Biblické odkazy:  
 Gn 17:1-14; Ř 2:28-29; Ř 4:3; Ž 22:2,17; 2K 11:14-15; 2K 11:20;  

 

 

III. CO DĚLAT, ABYCHOM O RADOST Z KRISTA 

NEPŘIŠLI 
 

Biblické odkazy:  
 Kol 2:6; Fp 3:18-19; Kol 3:1-4;   
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SPOLKY, VROD, LŮNO, VNIK, 

TROL, ÚKOL, DÍTĚ, KRYCHTA, 

HLUCHOTA, DORT, GONG, LADO, 

IDOL, LEICH, FUCHS, CHYTROST, 

LODĚ, NIOB, KARFIOL, KYPR, LADIT, 

MĚCHÝŘ, OBĚŤ, IDEA, OPIS, BLUDY, 

LOOK, LÉTO, LAUR, ORLI, DŘEP, 

LEPTY, HRST, PODKOVA, UVADĚČ, 

LONDÝN, IONT, SCHOPNOST, 

KAPITÁLA, CHRUP, HATĚ, SOJA, 

STOA 

Tajenka: 

1 Petrův 1:3  Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého 

velikého milosrdenství ………………………………………………………………………………………….. 

nově se narodit k živé naději. 

4  Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 
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16. května 2021  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Mk 12,28-44) 

Pavel Borovanský a písně Terezka Weberová. 

 

V neděli 23.5. budeme mít, dá-li Pán, radostnou příležitost vzdávat chválu 

Pánu. Po shromáždění se přesuneme do Žandova, kde proběhne 

křest sestry Andrei Vagačové.  

 

Čína: Další omezování online aktivit 

V rámci pokračující protikřesťanské kampaně komunistické orgány v Číně 

nechaly z obchodů s aplikacemi odstranit nástroje pro studium Bible, 

nařídily zablokování účtů patřících křesťanům na sociální síti WeChat a 

zakázaly prodej tištěných Biblí v internetových obchodech. Ve výlohách 

knihkupectví provozovaných kongregacemi působícími pod hlavičkou 

režimem kontrolovaného Hnutí trojí soběstačnosti můžete již dnes častěji 

vidět příručky s učením prezidenta Si Ťin-pchinga než křesťanské knihy. 

Když se uživatel pokusí přihlásit k některému z pozastavených účtů na 

WeChatu, zobrazí se mu zpráva o blokaci účtu kvůli porušování 

„Ustanovení pro majitele veřejných internetových účtů týkající se 

využívání informačních služeb“. Lidé, kteří chtějí biblické aplikace 

používat, obcházejí „Velký čínský firewall“ prostřednictvím různých VPN. 

Státní instituce však stále stupňují úsilí vedoucí k jejich vypínání. 

 
Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů 

a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." 
 Zjevení Janovo 17:14   


