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ZAVÁZÁNI K POSLUŠNOSTI!  
(Ř 6, 14-16) 

 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad 

vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.  

Koloským 3:1 

 
Římanům 6:1  Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se 

rozhojnila milost? 2  Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak 

bychom v něm mohli dále žít? 3  Nevíte snad, že všichni, kteří jsme 

pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? 4  Byli jsme 

tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus 

byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na 

cestu nového života. 5  Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme 

účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho 

zmrtvýchvstání. 6  Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním 

ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už 

hříchu neotročili. 7  Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci 

hříchu. 8  Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s 

ním budeme také žít. 9  Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z 

mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. 10  Když zemřel, 

zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. 

11  Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v 

Kristu Ježíši. 12  Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak 

abyste poslouchali, čeho se mu zachce; 13  ani nepropůjčujte hříchu 

své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti 
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do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj 

spravedlnosti. 14  Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste 

pod zákonem, ale pod milostí. 15 Co z toho plyne? Máme snad 

hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! 

16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se 

stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a 

to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. 

 

I. ÚVOD 

 
Biblické odkazy:  
 J 14, 30; Mt 16, 13-18; Ko 2, 15; 

 

 

II. SVOBODA OD HŘÍCHU, NE PLÁŠŤ NEPRAVOSTI 

Ř 6, 14-15 
a) Hřích už nad námi nepanuje! 

b) Jsme svobodni od hříchu, ne pro hřích! 

 

Biblické odkazy:  
  Ř 3, 4; 3, 10; 6, 14-15; 6, 12-13; 7, 16-17; 3, 20; 2, 15; Vž 130, 1-4; Fp 2, 12b-14; Mt 

18, 7; Ga 5, Jk 4, 17; Lk 12, 47; 

 

 

III. SLUŽBA MÁ BÝT A JE VŽDY POSLUŠNÁ Ř 6, 16A 
a)  Kým jsi křesťane zavázán? 

b) K čemu jsi křesťane zavázán? 
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Biblické odkazy:  
 J 1, 12-13; 1 Pt 1, 23; Ř 6, 12-13; Př 25, 28;  

 

 

IV. JEN DVĚ CESTY Ř 6, 16 
a) Dvě přirozenosti, dvě cesty! 

b) Poslušnost jako hlavní aplikace 

 

Biblické odkazy:  
  Ef 2, 1-2; 2 K 13, 5; Ž 139, 23-24; 37, 28; 2 Tm 3, 16-17; 1 S 15, 22; J 14, 23; 

 

 
 

Tajenka: 

1 Korintským 15:3  Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za 

naše hříchy podle Písem 4  a byl pohřben; ……………………………………………………………………… 

podle Písem, 5  ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.. 

 

 

VAKUUM, KORÁB, HUSA, 

ČUBA, SNOBI, ŠLACHY, KLIH, 

SESTUP, USTÁLENÍ, BULVA, 

BETLY, ZUBY, OMAM, POSKOK, 

ROZHÁZET, BOND, NAZMAR, 

MARIKA, JESLE, OKNO, SOVY, 

LÍPY, VZRUCH, SMILNÍK, 

MIMODĚK, PLENTY, ŽETON, 

JAKUB, OÁZY, KONŠ, LEKAT, 

MENU, SONG, EŠUS, SBORY, 

ŠPRT, PRVOTVAR, PASÁŽ, 

BAJONETY, POET, KÁPĚ 
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Írán: Aktuální informace o křesťanech ve vyhnanství  

Loni 31. října byl Ebrahim Firúzí propuštěn z vězení. Soud nicméně rozhodl, že 

po skončení vazby bude následovat ještě dvouleté vyhnanství a tak Ebrahim 

musí dokončit výkon trestu na místě nacházejícím se sice v Íránu, ale velmi 

daleko od domova a od rodiny. Pobyt ve vyhnanství mu byl letos na jaře 

prodloužen o dalších osm měsíců – a představitelé režimu se zřejmě snaží stále 

nacházet další způsoby, jak ho ještě více potrestat. 27. září se dozvěděl, že bude 

obviněn také z „protistátní propagandy“. (Naštěstí státní zástupce hned 

následující den případ uzavřel pro nedostatek důkazů.) Íránský konvertita 

Mohammad Reza (Juhán) Omidi čelí obviněním již několik let. Byl zadržen v 

roce 2016 a později odsouzen k deseti letům odnětí svobody a dvěma letům 

vyhnanství. Odnětí svobody bylo později zkráceno na dva roky a po srpnovém 

propuštění zahájil letos 14. září nedobrovolný exil, přibližně tisíc kilometrů od 

manželky a dcer. 

 

 

 

 
Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj 

život jako výkupné za mnohé."  
Matouš 20:28   


