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JISTOTA V KRISTU 

 K   Z A M y Š L E N í   

  Co byste napsali svým přátelům, kdybyste se neprávem ocitli ve vězení?

Vítejte
V následujících osmi setkáních si přečteme list Filipským, abychom zjistili, co znamená následovat 
Ježíše Krista, co nám to přináší a jak bychom měli žít jako jeho učedníci v dnešní době.

Nebojte se klást otázky, bez ohledu na to, jak jednoduché nebo těžké podle vás jsou. A pokud 
některé setkání zmeškáte, nic se neděje. Na počátku každého studia najdete stručné shrnutí 
předchozího setkání.

è
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 P O S L O U C H E J T E 

„Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne 
Ježíše Krista.“ (Filipským 1,6)

•	 List Filipským napsal apoštol Pavel  
křesťanům, kteří žili ve městě Filipy,  
aby jim pomohl pokračovat  
v křesťanském životě.

•	 Pavel tento dopis napsal, když byl ve  
vězení v Římě.

•	 Věděl, že Bůh působí v životech  
filipských křesťanů, protože viděl jejich  
„účast na díle evangelia“ (Filipským 1,5).

•	 Pavel si byl jist, že Bůh dokončí dílo  
spasení, které začal.

•	 Víme, že Bůh v nás začal své dobré dílo,  
když máme účast na díle evangelia  
a dáváme najevo lásku k Ježíši.

•	 Můžeme si být jisti, že to, co Bůh začne,  
také dokončí.

•	 „Učedník“ znamená člověk, který se učí.  
Bůh nám pomůže naučit se, jak žít pro  
něj a růst v poznání Boha.

Poznámky 
Filipským 1,1-11
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 D I S K U S E 

1. Čím bychom si jako křesťané měli být podle Filipským 1,6 jisti?

2. Proč nám někdy uprostřed každodenního života přijde těžké věřit 6. verši?

 Biblické pojmy 

Kristus, Mesiáš: Boží jediný vyvolený Král, kterého Bůh slíbil poslat na svět.
Svatí: Ti, které si Bůh oddělil pro sebe. Každý křesťan je svatý.
Biskupové a jáhnové (správcové a pomocníci, diakoni): Vedoucí sborů.
Milost: Boží dar odpuštění, který Bůh dává lidem, kteří si odpuštění nezaslouží.
Evangelium: Dobrá zpráva o Ježíši Kristu.
Den Kristův: Den, kdy se Ježíš Kristus vrátí, aby soudil svět.
Spravedlnost:  Dobrota, která je dost dobrá pro Boha. Být spravedlivý znamená mít  
 správný vztah s Bohem.
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3. Čeho se můžeme držet, když si nejsme jisti svým spasením?

4. Jakou změnu do našeho života by tato jistota měla vnést?

5. Jaký výsledek má Boží „dobré dílo“ ve vás a kdy bude hotové?  
     (Viz verše 6, 10, 11.)
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 D O M á C í  S T U D I U M 
Část „Domácí studium“ vám během týdne pomůže číst každý den Bibli. Texty 
pro tento týden vám pomohou porozumět tomu, jak si můžeme být jisti 
svým spasením. Na konci je místo pro otázky, které byste chtěli prodiskutovat 
na dalším setkání.

 NEDěLE 

 Přečtěte si text, který bude základem kázání ve sboru, kam chodíte.

V dalších šesti dnech:

 1. DEN 

 Znovu si přečtěte list Filipským 1,1-11. 

Zamyslete se nad odpověďmi, které jste uvedli k otázkám na str. 7-8.

Poděkujte Bohu za to, že dobré dílo, které ve vás začal, dovede zdárně do konce.

 2. DEN 

 Přečtěte si 1. list Janův 1,5-2,1. 

Jan tento dopis napsal kolem roku 90 n. I.  Je to pravděpodobně 
„oběžník“, který byl určen řadě sborů.

1.  Co to znamená „chodit v světle“? (Viz 1. Janův 1,6-7.)

(Nápověda: Lidé, kteří chodí [neboli žijí] ve světle, potřebují, aby je 
Ježíšova krev očišťovala [verš 7], takže to neznamená „být dokonalý“. 
Světlo odhaluje různé věci a pomáhá nám je vidět jasně. Podívejte se 
do Jana 3,20-21.)

2.  Co tedy znamená „chodit ve tmě“? (Viz 1. Janův 1,5-6.)

è

è

è
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3.  Řekněte verš 8 vlastními slovy.

4.  Jak si můžeme být jisti, že vyznání hříchu bude znamenat jeho odpuštění?  
 (Viz 1. Janův 1,9.)

5.  Co je tak povzbudivého na rovnováze, o níž mluví 1. Janův 2,1?

Poděkujte Bohu za to, že vaše víra může být jistá, protože je založena na 
tom, co pro vás Ježíš už udělal.

 3. DEN 

 Přečtěte si Janovo evangelium 6,35-40. 

Tyto verše pocházejí z diskuse mezi Ježíšem a lidmi poté, co zázračným 
způsobem nasytil více než 5000 lidí pomocí dvou malých bochníků chleba 
a pěti ryb (Jan 6,1-15). Dav si žádá zázračné znamení – takové, jaké dal lidu 
Mojžíš, když na poušti nasytil Izraelce manou (2. Mojžíšova 16,11-18.31).

Ježíš jim připomíná, že lidi ve skutečnosti nasytil jeho nebeský Otec. „Pravý 
chléb“, jak říká Ježíš, je ovšem „ten, který sestupuje z nebe a dává život světu“.

1.   Jaký „život“ Ježíš přináší (verš 35)?

(Nápověda: Podívejte se, co říká Jan 3,16 o tom, proč Ježíš přišel.)

è

N
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2.  Podívejte se na zaslíbení ve verši 37. Jak si můžete být jisti tím, že se tento 
slib vztahuje i na vás?

3.  Boží plán pro nás je jasně uveden ve verších 39-40.
 Jaká je Boží role v tomto plánu?

 Jaká je naše role? 

Na základě těchto veršů poděkujte Bohu za to, co dělá ve vašem životě,  
a modlete se za další setkání kurzu Objevování učednictví.

 4. DEN 

 Přečtěte si Efezským 2,8-10. 

Apoštol Pavel napsal tento dopis křesťanům v Efezu. Tyto verše velice jasně 
vysvětlují, jak jsme spaseni.

1.  Čím jsme spaseni podle veršů 8 a 9?

2.  Co nás podle Pavlových slov nemůže zachránit?

 (Poznámka: Pavel o těchto věcech mluví proto, že je velice snadné 
spoléhat se právě na ně a ne na Boha.)

è

è
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3. Řekněte verš 8 vlastními slovy.

4.  Verš 10 je doslova nabitý významem. Které tři věci se z něj můžeme 
dozvědět? Všechny tři se soustředí na Boha a vycházejí z Boží iniciativy.

Modlete se, aby vám Bůh pomohl spoléhat se výhradně na něho samotného.

 5. DEN 

Znovu si přečtěte biblické texty, které jste si četli v průběhu minulého týdne.
Vyberte si verš, který vám nejvíce pomohl, napište si ho sem a naučte se ho 
zpaměti.

 6. DEN 

Přečtěte si list Filipským 1,12-26, abyste byli připraveni na další setkání kurzu 
Objevování učednictví.

Máte nějaké otázky k textům, které jste v průběhu týdne četli?

è

è

è
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