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NESPOLÉHEJ NA SEBE 
 (FP 3,4-8) 

 

Židům 11:1  Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co 

doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 

 

 

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: SETKÁNÍ S BOHEM 
 

Biblické odkazy:  
 Sk 6:8-15; Sk 26:12-18; 

 

 

 

II. SPOLÉHÁNÍ NA SEBE 

 
A. Věčný život 

 

 

B.  7 prázdných důvodů pro věčnost 

 

 

Biblické odkazy:  
 1Kr 12:21; Ezd 4:1; Sk 26:5; Gal 1:13; Lk 18:18-22   

 

III. ZTRÁTA A ZISK 
 

Biblické odkazy:  
  Sk 26:13; Fp 1:22-24;  
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ÚVAZ, CALX, LAMY, ŽLEB, KMIT, 

PODSADA, YZOP, ORLE, RELÉ, FLOX, 

OBSESE, OBČANÉ, LÝKA, PAVLAČ, 

OBĚH, ŠULA, TRET, FRAKY, HOST, 

LAŠK, RUKA, SBOR, ALARMY, 

ZMARY, MANDEL, SAKÉ, POUŤ, 

JAROST, OKAŘ, LÉZT, TAPA, AREKA, 

VLAK, PÓVL, TOASTY, STÍŽNOST, 

RÁNO, LOTO, BEAT, PUZZLE, AKAŠU, 

STOHAŘ, VALBA, ROZVRH, ODKAL, 

APOLOG, VZOR 

Tajenka: 

1 Janův 1:1  Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme 

hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: ……………………………………………... 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Mk 13,1-

13) Jan Suchý a písně Petr Svoboda. 

 

Uganda: Pastor zavražděn poté, co přivedl muslimy ke Kristu 

Pastor Thomas Chikooma sloužil v nezávislém letničním společenství v 

ugandské osadě Ngalwe. Místní muslimové ho nedávno pozvali na 

náboženskou rozpravu pod širým nebem ve městě Pallisa. Pastor nejprve 

přednesl svou obhajobu křesťanství a následně se mu dostalo výsady vést 

14 lidí k víře v Krista, včetně šesti muslimů. Ke konci shromáždění však 

rozlícení muslimové začali skandovat islamistické slogany a pastor Thomas 

se synem museli urychleně opustit scénu. Okamžitě za nimi vyrazilo 

několik muslimů a po cestě je předjeli. Když se pastor se synem blížili k 

domovu, viděli, že na ně čekají. Pastor Thomas vytušil, co mají v úmyslu, 

požádal syna, aby se držel zpátky a sám se vypravil směrem k nim. Diskuse 

brzy přešla do nepřátelského tónu a jeden z mužů pastora udeřil. Chlapec 

na nic nečekal, přes pole utíkal domů pro pomoc a za chvíli se vrátil s 

matkou a několika sousedy. Nakonec otce našli. Útočníci mu sťali hlavu, ze 

které ještě vyřízli jazyk. Příbuzní a přátelé byli násilnou vraždou šokováni. 

Thomas měl jedenáct dětí a po celé východní Ugandě založil padesát 

křesťanských společenství.  
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také 

ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli 
před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani 

na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. - 
Zjevení Janovo 20:4   


