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JEN KDYŽ SE ZVĚSTUJE KRISTUS! 
 (FP 1,12-18) 

 

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své 

milosrdenství a pro svou věrnost!  

Žalm 115:1   

 

Fp 1:1  Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v 

Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: 2  Milost 

vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3  Děkuji 

Bohu svému při každé vzpomínce na vás 4  a v každé modlitbě za vás 

všechny s radostí prosím; 5  jsem vděčen za vaši účast na díle 

evangelia od prvního dne až doposud 6  a jsem si jist, že ten, který ve 

vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. 7  Vždyť 

právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci 

jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se 

před soudem a obhajuji evangelium. 8  Bůh je mi svědkem, jak po 

vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. 9  A za to se modlím, aby se 

vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká 

vnímavost; 10  abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a 

bezúhonní pro den Kristův, 11  plní ovoce spravedlnosti, které z moci 

Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 12  Rád bych, bratří, abyste 

věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, 13  takže 

po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista, 14  

a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána 

a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. 15  Někteří sice káží 
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Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 16  

Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, 17  druzí 

z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v 

mém vězení způsobí bolest. 18  Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli 

způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z 

toho se raduji a budu radovat. 

 

I. JAK PÁN POUŽÍVÁ NAŠE TĚŽKOSTI (V. 11-14) 
A. Věrnost Kristu dovedla Pavla až do vězení  

B. Jak se Pavlovo vězení mohlo stát požehnáním? 

C. Bůh se na nás oslavuje! 

Biblické odkazy:  
 Sk 25:8; Ř 8:28;  

 

II. DVĚ MOTIVACE KE KÁZÁNÍ EVANGELIA (V. 15-

17) 
A. Šíření evangelia se špatnými motivy 

B. Motivace daná Duchem svatým  

Biblické odkazy:  
 Ř 14-16; Gal 2:14; 1Te 2:1-12;  

 

III. Z TOHO SE RADUJI, KDYŽ SE ZVĚSTUJE 

KRISTUS! (V. 18) 
 

Biblické odkazy:  
 Fp 2:6-8; Žd 11:13-14;  
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VARTÝŘ, SMÝT, UZDY, TOFU, 

POCHYBENÍ, ÚŽEH, NOETIK, 

OPARY, SPOR, TVRZ, SRKY, ŽOKY, 

DEZERTÉR, OBEC, KUTNA, KRUL, 

BROD, LUKY, BŘEH, RECEPT, KAFR, 

ZASPAT, OPIUM, POHYB, STŘŽ, 

OSEL, OCTAN, URNA, RÁČE, KEJTA, 

RYBA, KÝBL, NÁVNADY, PART, 

BABRAL, VZEPŘÍT, ŽÍLY, HORNÍK, 
KLAM, RUBL, IGLÚ, SPLACH 

Tajenka: 

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Mk 2,13-

28) Jan Suchý a písně Markéta Borovanská. 

 

Vietnam: Naplánovaný kongres musel být zrušen 

Nejpočetnější vietnamská evangelikální denominace zrušila naplánovaný 

kongres, na kterém mělo být zvoleno nové vedení. Důvodem bylo zamítnutí 

žádosti o povolení k pořádání akce odpovědnými úřady. Evangelikální 

vietnamská církev (Jižní) 25. listopadu oznámila, že se konference 

naplánovaná na začátek února odkládá na neurčito. Ve stejný den Úřad 

pro náboženské záležitosti vydal prohlášení, ve kterém denominaci vyzývá 

k dodržování ustanovení paragrafu 34 Zákona o vyznání a náboženském 

přesvědčení, pokud se má kongres ještě někdy v budoucnu uspořádat. 

Problém spočívá v legislativním požadavku zavedeném v roce 2018, podle 

kterého musí být jména a životopisy všech kandidátů na vedoucí posty v 

církvi předloženy úřadům ke schválení – ještě před zahájením samotné 

volby. Církev však odmítá podobný mandát státních úředníků uznat a 

vnímá jej jako prostředek sloužící k vyřazení kandidátů, kteří nejsou 

dostatečně loajální vůči režimu. Denominace trvá na tom, že podobný 

požadavek je v rozporu s ústavou a praxí denominace. V prohlášení se dále 

uvádí, že představitelům komunistického režimu nemůže být svěřena 

pravomoc určovat, kdo je nebo není vhodným kandidátem k vedení církve. 

 
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí 

věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.  
Židům 11:6   


