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I TY STOJÍŠ „POUHOU“ VÍROU!  

NEPOVYŠUJ SE, ALE BOJ SE!  
(Ř 11,16-24) 

 

Pohleďte na Abrahama: `uvěřil Bohu, a bylo mu to 
počítáno za spravedlnost. ´ 7 Pochopte tedy, že syny 
Abrahamovými jsou lidé víry. 8 Protože se v Písmu 

předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské 
národy, dostal už Abraham zaslíbení: `V tobě dojdou 

požehnání všechny národy. ´ 9 A tak lidé víry docházejí 
požehnání spolu s věřícím Abrahamem. 

 Galatským 3:6-9 

           Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke 
spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také 
pro Řeka. 17 Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, 

která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: 
`Spravedlivý z víry bude živ.´ 

 Římanům 1:16-17 
 

 
Římanům 11:16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; 
je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. 17 Jestliže však některé větve 
byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo 
a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, 18 nevynášej se nad ty větve! 
Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen 
nese tebe! 19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl 
naroubován. 20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však 
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stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! 21 Jestliže Bůh neušetřil 
přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! 22 Považ dobrotu i 
přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k 
tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, 23 oni 
však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc 
naroubovat je znovu. 24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a 
proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na 
svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří! 
 
 

I. ÚVOD 
 

 

Biblické odkazy:  
  Žd 4,14-16; Ř 8,29-30; J 18,4-6; 

 

 

II. BOŽÍ VYVOLENÍ A SPÁSA Z MILOSTI, ŽIVOT BOŽÍHO LIDU! (V. 

16) 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 1,16-18; 3,9-10; 3,19-20; 5,12; 8,28-30; 9,6-33; 7,9-10; 10,1-13; 11,1-7; 

11,13-14; 1Tm 1,7-11; Ex 23,19; Dt 18,4; Nu 3,12-13; Žd 9,7; Ef 2,6; Gn 12,1-3; 
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III. BOŽÍ PRÁCE S OLIVOU MILOSTI! (V. 17-22) 

 
A. Pro nevíru vyťati, vírou naroubováni! 

 
 
 

B. Spasitelná víra nemůže být pyšná! 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ef 1,4; Žd 10,28-29; Ř 11,5; 9,27-29; Jr 17,9-10; J 4,22; 10,16; Ga 2,4; Lk 

18,11-12; 

 

IV. JESTLIŽE TEN, CO BYL DALEKO, OČ VÍCE TEN, KDO JE BLÍZKÝ! 

(V. 23-24) 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ř 11,1-6; 11,13-14; 11,28; 2Tm 2,19; Fp 2,12-13;
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Ž 79) Martin 

Pípal, písně Terezka Weberová.  

• V sobotu 25. března chystáme konferenci Zápasu o duši a 

Poutníkovy četby v Praze. Téma je: Jedině vírou! 
• I letos bychom rádi uspořádali letní sborový pobyt, a to v termínu 

31.7.-5.8. 2023 (5 nocí). Místo bude upřesněno. 
 

Jižní Turecko a severní Sýrie: zemětřesení  
Při této přírodní katastrofě zahynulo velké množství lidí. Další útrapy pro 

přeživší přestavuje mrazivé zimní počasí, kvůli kterému mnozí lidé zůstali 

v mrazu, sněhu a dešti a bez řádného přístřeší. Zemětřesení přineslo další 

strach mezi obyvatele, kteří již utrpěli tolik díky vysídlení a zkáze v 

důsledku války. Krize však představuje pro pronásledované křesťany v Sýrii 

a Turecku příležitost ukázat příklad Kristovy lásky svým sousedům, 

dokonce i svým pronásledovatelům, kteří všichni trpí touto společnou 

katastrofou. V turecké provincii Hatay, jedné z nejhůře postižených oblastí, 

se nachází město Antakya, kde byla v 1. století církev v Antiochii. V jižním 

Turecku a severní Sýrii zůstává po letech genocidy, konfliktů a 

pronásledování jen malá menšina pronásledovaných křesťanů. 

 

 
Blaze milosrdným, neboť  oni dojdou milosrdenství.  

Matouš 5,7   
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