


FilipskýmFilipským 2,2,1212--1188
A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní -- nikoli jen nikoli jen 

v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnepřítom--
nostinosti –– s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 
1313 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, 

co se mu líbí. co se mu líbí. 1414 Všechno dělejte bez reptání a bez Všechno dělejte bez reptání a bez 
pochybování, pochybování, 1515 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez 
poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V 

něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, 1616 držte se držte se 
slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, 
že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 1717

Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu 
přináším, totiž vaši víru, raduji apřináším, totiž vaši víru, raduji a spoluradujispoluraduji se s vámi se se s vámi se 
všemi; všemi; 1818 stejně tak se i vy radujte astejně tak se i vy radujte a spoluradujtespoluradujte se mnou.se mnou.



Spása je Boží čin

Uvádějte ve skutek své spaseníUvádějte ve skutek své spasení



„„znakyznaky““ spasenspaseníí

►► Znak účinnosti akceZnak účinnosti akce

►► Znak bázně a třeseníZnak bázně a třesení

►► Znak klidu a jistotyZnak klidu a jistoty

►► Znak čistotyZnak čistoty

►► Znak misijního úsilíZnak misijního úsilí



Účinnost akceÚčinnost akce
►► Římanům 12,2Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto A nepřizpůsobujte se tomuto 

věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je 
dobré, Bohu milé a dokonalé.dobré, Bohu milé a dokonalé.

►► 1 Petrův 1,171 Petrův 1,17 Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, 
kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, 
vv bázni před ním žijte dny svého pozemského bázni před ním žijte dny svého pozemského 
života.života.



Bázeň a třeseníBázeň a třesení
►► Marek 4,41Marek 4,41 Zděsili se velikou bázní a říkali Zděsili se velikou bázní a říkali 

jeden druhému: „Kdo to jen je, že ho poslouchá jeden druhému: „Kdo to jen je, že ho poslouchá 
ii vítr i moře?“vítr i moře?“

►► Lukáš 2,9Lukáš 2,9 Náhle při nich stál anděl Páně Náhle při nich stál anděl Páně 
aa sláva Páně se rozzářila kolem nich. sláva Páně se rozzářila kolem nich. 
ZmocnilaZmocnila se jich veliká bázeň.se jich veliká bázeň.

►► Lukáš 1,65Lukáš 1,65 Tu padla bázeň na všechny Tu padla bázeň na všechny 
sousedy a všude po sousedy a všude po judskýchjudských horách se mluvilo horách se mluvilo 
o těch událostech.o těch událostech.



Klid a jistotaKlid a jistota
►► Exodus 15,24Exodus 15,24 Tu lid proti Mojžíšovi reptal: Tu lid proti Mojžíšovi reptal: 

„Co„Co budeme pít?“budeme pít?“
►► Římanům 8,38Římanům 8,38--3939 Jsem jist, že ani smrt ani Jsem jist, že ani smrt ani 

život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žádná moc,  ani budoucnost, ani žádná moc,  3939 ani výšiny ani výšiny 
ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v 
Kristu Ježíši, našem Pánu.Kristu Ježíši, našem Pánu.

►► Židům 11,1Židům 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout Věřit Bohu znamená spolehnout 
se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme.nevidíme.



FilipskýmFilipským 2,92,9--1111

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu 
jméno nad každé jméno,jméno nad každé jméno,

1010 aby se před jménem Ježíšovým aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno sklonilo každé koleno -- na nebi, na zemi na nebi, na zemi 
ii pod zemí pod zemí 1111 a k slávě Boha Otce každý a k slávě Boha Otce každý 

jazyk aby vyznával: jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán.Ježíš Kristus jest Pán.
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