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ODPOUŠTĚJTE SI NAVZÁJEM (EF 4,30-32)
Nezarmucujte Ducha III.

Duch svatý zapečetil všechny, kdo věří v Krista, pro den
vykoupení. Ale dílo Ducha není jenom o budoucnosti – on v nás
pracuje už nyní a kromě toho, že nás zachová až do konce, nás
také posvěcuje a proměňuje Boží láskou.
Text Písma (vlastní překlad):
30A

nezarmucujte Ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni pro
den vykoupení. 31Ať od sebe odstraníte všechnu hořkost, vznětlivost,
hněv, křik, urážky [spolu] s každou špatností. 32Buďte k sobě navzájem
laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil
vám.

Otázky pro děti (i dospělé):
1.
2.
3.

ÚVOD
• Nezarmucujte Ducha svatého
Duch Boží přebývá v křesťanech a bude s nimi navěky.
Ducha svatého zarmucuje každý hřích, jehož se křesťané dopouštějí.

Biblické odkazy:
 J 6,45; Mt 11,25-27; Iz 63,10; Ef 5,4;

I.

ZAPEČETĚNI K VYKOUPENÍ
• Zachováni Duchem svatým

Při Kristově druhém příchodu budeme proměněni (nebo vzkříšeni –
pokud už nebudeme naživu) a dostaneme podíl na Boží svatosti.

Biblické odkazy:
 Ef 1,13-14; Ef 2,4-5; 1Te 4,16-17; 1K 5,51-53; J 6,37; 2Pt 3,10-12

II.

ZAPEČETĚNI KE SVATOSTI
• Odstraňte hřích

Duch svatý je Duch svatosti – nejenom, že on sám je svatý, ale také
posvěcuje ty, v nichž přebývá.

Biblické odkazy:
 Ef 1,4; Ř 8,29; Ef 4,13; 2K 5,17; Ef 4,17; Ř 1,16-17; Ef 4,15-16; Tt 2,12-13;

III. ZAPEČETĚNI K LÁSCE
• Proměna mocí Ducha

Komu se málo odpouští, málo miluje.

Biblické odkazy:
 Fp 4,5; Tt 3,2; Iz 42,2; Mt 11,29; Jr 31,34; Žd 10,10.14; Ko 2,13-14; Ko 3,13;

Osmisměrka
ETIK, OBLÁ, TÍHA, KLŮCEK,
ODLIŠNOST, SPOLANA, KOPULE,
BŘIT, DÝKY, KOTELNA, ANDĚL,
OKOL, APATIE, INKA, OKNA,
AKMOLA, KÁPO, IRÁK, PŘEDNÁŠKA,
KOKETOVÁNÍ, DÁLNICE,
DENACIFIKACE, KAPÁTKO, KÁDR,
OCÚN, IKONKA, SPOJENEC, ZVUK,
PECE, RŮDL, NÝŠE, ZPRONEVĚRA,
VYDŘE, KATAFALK, ROCO, ELSA,
DRÁT, SLÁNKY, LIÁNY, VELEZRADY

Tajenka (Ko 3,13):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 28) Pavel Borovanský,
písně Markéta Borovanská, Večeře Páně Jan Suchý, Vzkříšení –
kázání Jan Suchý.

Kazachstán: Jak je dobré psát dopisy
17. června byl v Kazachstánu propuštěn z vězení místní křesťan Juri Pak. Příbuzní
nám později vyprávěli, jakým způsobem mu ulehčovaly život za mřížemi zasílané
dopisy – a nejen Jurimu, ale také jeho spoluvězni ve víře, Yklasu Kabduakasovi.
Prostřednictvím internetových stránek Prisoner Alert poslali podporovatelé Hlasu
mučedníků Jurimu 1225 dopisů, Yklasovi (který stále zůstává uvězněn) ke dnešnímu
dni více než 2850.
Přestože se kvůli zavedeným restrikcím dopisy nedostaly až k samotným
křesťanům, věděli o tom, že jim lidé píšou. Bůh si navíc dopisy použil k tomu, aby se
Jurim a Yklas ve vězení dočkali lepšího zacházení od chvíle, kdy jim začaly přicházet.
Velitelé věznice měli stále větší strach, když jim došlo, že o situaci křesťanů vědí lidé
v zahraničí. Juri a Yklas tak dostávali lepší jídlo a zdravotní péči. Část dopisů se
dostala k manželkám vězňů, které z nich s celými rodinami přijaly značné povzbuzení.
V roce 2015 byli Juri a Yklas odsouzeni na základě celé řady smyšlených obvinění. Juri,
středoškolský učitel s nepřehlédnutelným pozitivním vlivem na okolí, byl nepravdivě
nařčen z vyhrožování bombovým útokem. Navzdory silným důkazům o bezpředmětnosti
obvinění byl Juri odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody. Skutečným důvodem bylo
zřejmě aktivní zapojení do církevních aktivit, kterými se představitelé režimu cítí být
ohroženi. Co se týče Yklase, křesťanští známí se domnívají, že skončil ve vězení kvůli
konverzi od islámu a následnému zvěstování evangelia.
Po nějakém čase stráveném za mřížemi a v domácím vězení si Yklas v současné
době odpykává dvouletý trest v pracovním táboře. Stále dostává v průměru 150 dopisů
denně od lidí z celého světa. Yklas by chtěl vyřídit srdečné pozdravy všem, kdo se za
něj modlí.

V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám
odpuštěny pro přebohatou milost.
Efezským 1,7
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