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Pokora nového srdce jako základ duchovního Boje! 

1 Petrův 5:5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči 

druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. 6  Pokořte se tedy 

pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 7  Všechnu `svou starost vložte na 

něj´, neboť mu na vás záleží. 

Úvod: 

Odkazy: 1 S 8, 1-10; 

Pokora před lidmi 

Mladší starším 

Jeden vůči druhému  

Odkazy: 1 Pt 5, 2-4; Ef 1, 20; 1 Pt 2, 11 – 3, 9; Fp 2, 3; Ga 5, 13; 1 K 10, 24; Ga 6,3; Ř 12, 6; Ž 1, 5; Žd 

12, 5-9; 1 Pt 2, 12; Ef 3, 10; 

Pokořeni pod Boží mocnou ruku 

Svrchovaný Bůh pokořuje v ten správný čas! 

Bůh povýší v ustanovený čas! 

Odkazy: Fp 1, 6; Iz 5, 20; Mt 12, 33; Mk 4, 1-9; Ř 8, 28; 

Důvěřujte tomu, který vás miluje 

Pojďte ke mně všichni, kdož jste obtíženi! 

Bohu na vás záleží! 

Odkazy: Ga 6, 2; Lk 12, 22-31; J 16, 33; Lk 18, 2-8; Ž 23, 1-6; Žd 6, 13-18; J 3, 16; 1 Pt 1, 1-5; 1, 18-20; 

2, 21-25; 3, 18; 4, 1; Ř 8, 28-32; 

Dobrý Bože, radujeme se z tvé věrnosti. Radujeme se z tvé moudrosti. Děkujeme ti za tvou vůli pro 

naše životy. Je vždy, na každém místě a v každém čase tou nejlepší. Pane svatý, uzdrav naše srdce i 

mysl od lidského padlého vnímání a pochopení. Je pro nás těžké v čase soužení neupadnout do 

nevěry a pochyb. Je pro nás těžké udržet v čase zkoušek víru, že jsou pro nás dobré. Jsme jenom 

hlína a prach oživlý dechem tvých úst. Jsme jenom hříšníci obmytí krví tvého Syna. Smiluj se nad 

námi hříšnými. Zachovej nás pro slávu tvého jména a jména tvého Syna. To je to jediné jméno pod 

nebem a na zemi, ve kterém je spasení a moc. Veď nás kvůli sobě, ne kvůli nám, po cestách 

spravedlnosti a věčnosti. A dej nám srdce pokorná a poslušná natolik, že i ta nejtvrdší srdce mezi 

námi, budou ctít tvou svrchovanou vůli a budou ji vyhledávat a žít s radostí v srdci i na rtech! 

Amen! 


