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TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ 
 (2K 2,12-17) 

Přečtěte si prosím oddíl 1:8-11, 2:12-17 a 7:5-7 druhého listu do Korintu 

pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: 2K 2:12-17.  

 

Úterý 14.12 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
2 Korintským 2:12 Když jsem přišel do Troady zvěstovat 
evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně, 
13 a přece jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita; 
rozloučil jsem se s nimi a vydal se do Makedonie. 14 Budiž vzdán 
dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a 
všude skrze nás šíří vůni svého poznání. 15 Jsme totiž jakoby vůní 
kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří 
docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. 16 Jedněm jsme 
smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou 
vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? 17 My 
nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme 
upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu. 
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1. Jaká byla Pavlova životní situace v době, o které píše v 2K 12-13? 

2. „Všude jen tíseň: navenek boje, uvnitř úzkosti“ (2K 7:5) je Pavlovo 

shrnutí. Jak může v tuto chvíli napsat v. 14? 

3. Ve Starém zákoně kněží přinášeli oběti, které byly popsány jako 

příjemná vůně pro Hospodina (Lv 23:18, Nu 28:27). Co je takovou 

obětí v NZ (Ř 12:1). A jak „voní“ naše hříchy? (Ezd 9:6). 

4. Pro římské vítěze byla vůně kadidla vůní vítězství, pro zajatce vůní 

smrti. Jak tuto analogii použít pro otázku zvěstování evangelia? 

5. Co je zdroj vůně v křesťanovi? 

6. Kdo je svědkem triumfálního průvodu, v němž Bůh vodí spasené? (Ř 

8:19). 

7. Co je tou vůní, která rozděluje? 

8. Intenzita Kristovy vůně se v křesťanu mění. Jak má křesťan růst ve 

způsobilosti „vonět Kristem“? 

9. Když by lidé z našeho okolí měli popsat „vůni“ našeho sboru, co 

myslíte, že by řekli? 

10. Jak plánuješ zvětšovat dosah Kristovy vůně ve svém životě? 
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