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KŘESŤANOVA PEVNOST A STÁLOST 
 (FP 4,5-7) 

 
… jak je psáno: `Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu 

pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.´ 
Římanům 9:33 

 
Filipským 4:1 Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou 
radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Euodii 
domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 3 Ano 
i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za 
evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními 
spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v 
Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa 
všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé 
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A 
pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i 
mysl v Kristu Ježíši. 
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I. ÚVOD: POTŘEBA PEVNÝCH A VYROVNANÝCH 

KŘESŤANŮ 
 

Biblické odkazy:  
  Ef 4:11 -14;   

 

 

 

II. KŘESŤANŮV RŮST V PEVNOSTI A STABILITĚ 
 

A. Úsilí 
B. Mírný charakter 
C. Pán je blízko 
D. Netrapte se žádnou starostí 
E. Pojďte k Bohu 

 

 
Biblické odkazy:  
 Ef 2:8-9; 1Pt 1:16; Ž 1:1-3; 1K 6:7; 1Pt 3:4; Jk 3:13; Gal 5:23; 1Pt 3:16; Ž 145:18; Ž112:7;  

1Pt 5:7; 1K 10:13; Ř 8:28 

 

III. DŮSLEDKY RŮSTU V DUCHOVNÍ ROVNOVÁZE 
 

Biblické odkazy:  
  J 14:27; J 10:28 
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PAŽE, PENNY, ZÁKOŽKA, OBLEK, 
ŠPACHTLE, ŽĎABEC, STACH, 
IZOTOP, KNĚZ, ARCHA, ŘEKA, 
PONK, CHOMÁČ, OKNA, ROCO, 
ORAT, CHRPA, DŽBER, TUHO, RUKA, 
PLAST, ROMO, SILK, KRACH, OKRY, 
KARBONÁT, KRAB, TKANIČKA, 
PARAPET, MATIKA, PANT, KÁČA, 
PLAT, RATLÍK, STAROSTA, APAČ, 
ŽOLD, MSTA, OCASY, BEAT, ŠAMPUS 

Tajenka: 

Zjevení Janovo 1:7  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a 
budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. 

8  Já jsem ……………………………………………………………………………, ten, který jest a který byl 
a který přichází, Všemohoucí. 
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5. září 2021  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a vedení (Ž 7) Pavel Borovanský a 

písně Petr Svoboda. 

úterý 1700 - biblická hodina a modlitební setkání 

 
Afghánistán: Nestabilní situace přináší nová nebezpečí i příležitosti 
Podle některých zpráv místní církevní vedoucí obdrželi od zástupců 

Talibanu výhrůžné dopisy s informací, že jimi využívané objekty a veškeré 

aktivity jsou bedlivě sledovány. Z historie víme, že Taliban nemá problém 

odsoudit k trestu smrti kohokoli, kdo nesouhlasí s jeho výkladem zákona 

šaría. Příslušníci Talibanu chodí dům od domu a pátrají po lidech, kteří 

spolupracovali s předchozím režimem, případně se hlásí ke křesťanské víře. 

Také chtějí prověřovat mobilní telefony. Podle jedné ze zpráv byl nejméně 

jeden příslušník etnické skupiny Hazárů zavražděn jen proto, že si do 

telefonu nainstaloval aplikaci pro studium Bible.  

Shoaib Ebadi hovoří o trendu, který označuje za „dobrou zprávu“ pro 

rostoucí křesťanskou komunitu. Potvrdil, že mnoho křesťanských 

zahraničních pracovníků muselo ze země uprchnout, nicméně situaci 

komentoval následovně: „Dobrou zprávou je, že nyní tyto skupinky 

(domácí společenství) vedou afghánští křesťané. Setkávají se v soukromých 

domech a bytech, denně riskují životy… a přitom přinášejí Afgháncům Boží 

slovo. Místní lidé seznamují s Ježíšem Kristem své sousedy, příbuzné a 

přátele.“ 
Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného.  

Žalm 28:8   

http://www.cirkevusti.cz/

