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MOC SVATOSTI II  
(Ř 8,5-8) 

 
Ukážu na nich svou svatost před očima mnohých 

pronárodů tím, že je přivedu zpět z národů a shromáždím 

ze zemí jejich nepřátel.  

Ezechiel 39:27 

 

Římanům 8:1  Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v 

Kristu Ježíši, 

2  neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil 

tě od zákona hříchu a smrti. 

3  Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako 

oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný 

člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 

4  a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, 

kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 

5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale 

ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 

6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a 

pokoj. 

7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani 

nemůže podřídit Božímu zákonu. 

8  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 
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I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  
  Gn 1, 1-3; 1 J 1, 5; J 1, 9; Žd 1, 1-2;  

 

II. O ABSOLUTNÍ PŘITAŽLIVOSTI PODSTATY! (V. 5) 
A. Život z těla! 

B. Život z Boha, z Ducha svatého! 

 

Biblické odkazy:  
   Ř 5, 15-16; 5, 12; Gn 2, 16-17; 1 J 5, 19; J 1, 10-13; 

  

III. KDO JE MŮJ BŮH? (V. 6) 
A. Sobectví, zdroj a kořen modlářství! 

B. Evangelium, Boží moc ke spasení každému, kdo věří! 

 

Biblické odkazy:  
   Gn 3, 1-6; Dt 6, 5; 2 K 7, 10; Iz 57, 15; Ř 10, 8-11;  

 

IV. KDO JE NEPŘÍTELEM BOŽÍM? (V. 7-8) 
A. Ten, kdo se soustředí na sebe! 

B. Ten, kdo žije ze síly těla! 

Biblické odkazy:  
 Mt 3, 1; 4, 17; Sk 3, 18-19; Ga 1, 16; 6, 7-8; 5, 17; Ř 1, 18-20; Žd 12, 1-2; 10, 25-29; ZJ 

20, 13-15; 1 Pt 2, 11-12;  
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BOLENI, VKLAD, OSKA, PRAVICE, 

HNIS, ACER, PUNK, VÁHA, 

MAGLAJZ, TVRZ, SMOLY, LILA, 

ZVYK, DUDY, KARB, NOVOLUNÍ, 

POHAN, VLIVY, SAVO, DÁRCE, 

HROCH, ALFA, TVAROH, LACLE, 

KEUI, SKRÝŠE, ZOEA, PLES, HRAD, 

RÁNY, MLÝN, ÚKAZ, RORÝS, JUPA, 

POLEMIKA, SKLO, LADO, 

HLAVAČKA, MAKÝ, ROZBŘESK, 
ÚHLAVA, DONACE, URNA 

Tajenka: 

Židům 10:12  Kristus však přinesl 

…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

navěky usedl po pravici Boží 

13  a hledí vstříc tomu, `až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu´. 

14  Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Páně Jan Suchý, vedení (Mk 7,24-

37) Pavel Borovanský, písně Terezka Weberová. 

 

Laos: Rodina zadrženého pastora čelí pronásledování 

Na jaře 2020 se objevily zprávy o Sithongu Theppavongovi, pastorovi 

malého společenství v zemědělské oblasti v provincii Savannakhet. Po 

několika výzvách, aby ukončil svou službu, byl pastor nakonec 15. března 

zatčen – aniž by mu kdokoli byť jen naznačil, z čeho je obviněn. Od té doby 

již uplynul téměř rok a dodnes není známo, co se s pastorem stalo, ani kde 

se nachází. Podle informací místního zdroje pastorova manželka 

dlouhodobě čelí nejrůznějším útrapám, mimo jiné přišla o motocykl. Úřady 

také vyslýchají každého, kdo se snaží o manželském páru zjistit nějaké 

informace. Sílí obavy, že by Sithong již mohl být po smrti.  

Pozvedejte na modlitbách Sithonga (v naději, že je stále naživu). Pamatujte 

také na jeho ženu, které je sužována obavami a nejistotou. Vyprošujte Boží 

milost a pokoj každému, koho situace této rodiny nějak zasáhla. Modlete 

se, aby všemohoucí a vševědoucí Bůh odhalil, kde se Sithong nachází. 

Pokud je stále naživu, kéž ho Bůh ochraňuje a posiluje až do okamžiku 

propuštění a opětovného shledání s rodinou. Modlete se za tolik potřebnou 

útěchu, naději a pokoj pro všechny jeho příbuzné, přátele a členy 

společenství. 
Dává mi déšť, polím sesílá vláhu, 

 ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy; 
chytrákům však hatí plány, aby jejich ruce neprovedly to, čeho jsou 

schopni; Jób 5:10-12   


