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KAM VEDE SPRAVEDLNOST Z VÍRY V KRISTA  
(FP 3,10-11) 

 
Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve 

mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za 

mne. 
 Galatským 2:19-20 

 
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: SPRAVEDLNOST Z BOHA JE ZALOŽENÁ 

NA VÍŘE 
 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 3:21-25;  

 

 

II. TŘI DŮSLEDKY VÍRY V OBRÁCENÉM SRDCI 
 

A. Poznávání Krista (v. 10a) 
 

B. Moc jeho vzkříšení (v. 10b) 

 

C. I účast na jeho utrpení (v. 10c) 

 

 
Biblické odkazy:  
 Ef 4:11-13; 1K 15:55-56; Kol 3:3-10; Kol 1:24; 2K 11:23-28;    

 

 

III. BER NA SEBE PODOBU KRISTOVY SMRTI, 
PROTOŽE VEDE KE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (V. 11) 
 

Biblické odkazy:  
  Kol 3:9-10;  
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Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky 
 k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratř ím.  

Židům 6:10  

ORBITA, OCTAN, AISCHYLOS, 
ROHOVKA, HNUS, TOPIVO, NÝŠE, 
CHEMIK, OVCE, SKOPCI, OHYB, 
ALONŽ, RVÁČ, HRON, KOUŘ, ERBY, 
KDYSI, CHLÉB, UHER, LÁVKA, KLUB, 
KŘOVÁK, MOROŇ, ARCHA, DŘEP, 
NEKOV, PLEN, APAČ, VSYP, OPIS, 
CHYBA, BIŽU, MYSL, BUŘTY, 
BĚLOCH, YZOP, VARIETÉ, ACER, 
GEOLOG, BILION, OVANY, POŽÁR, 
HORY, PICHL 

Tajenka: 

Žalmy 150:1  Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou 
mocí, 2  chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho……………………………………………………! 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a vedení (Mk 15,1-32) Pavel 

Borovanský, písně Terezka Weberová. 

31.7. (sobota) - 6.8. (pátek)  připravujeme sborovou dovolenou. Info dnes. 

 
Írán: Křesťanští manželé obdrželi výzvu k nástupu do vězení 
Křesťanské konvertity Homájúna Zhave (62) a jeho ženu Sáru Admadi (42) 

zadrželi příslušníci tajných služeb. Homájún byl kvůli svým aktivitám v 

neoficiální domácí církvi odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody, Sára 

dokonce k osmi letům. Od té doby čekali na výzvu k nástupu do vězení. 

Výzvu nakonec skutečně obdrželi. Po příjezdu se však přímo na místě 

dozvěděli, že zahájení výkonu trestu bylo o třicet dní odloženo. Manželé 

společně doufají, že během této doby jejich případ ještě vyslechne Nejvyšší 

soud nebo alespoň Humajún dostane možnost místo nástupu do vězení 

zaplatit pokutu, protože trpí pokročilou fází Parkinsonovy choroby. Ale i 

kdyby soud umožnil Homájúnovi návrat domů a Sára musela zůstat ve 

vězení, přišel by v ní Homájún o svou hlavní pečovatelku. V podobné situaci 

se nachází také Reza Zaími (40). 2. června dorazil do ústřední věznice ve 

městě Karadž, aby nastoupil k výkonu trestu – Rezovi bylo vyměřeno devět 

měsíců odnětí svobody za „propagaci evangelikálního křesťanství“. Stejně 

jako Homájún a Sára, také Reza je odpadlíkem od islámu. Přestože je 

křesťanství v Íránu jedním z oficiálně uznaných náboženství, opuštění 

islámu je nelegální. Konvertité nejsou považováni za „křesťany“ a proto 

nesmějí navštěvovat bohoslužby. Z tohoto důvodu se scházejí k 

bohoslužbám potají v rodinách nebo v malých domácích skupinkách.  

http://www.cirkevusti.cz/

