
12. 9. 2010



Matouš 5,3-9
3 "Blaze chudým v duchu, …
4 Blaze těm, kdo pláčou, …
5 Blaze tichým, …
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po 

spravedlnosti, …
7 Blaze milosrdným, …
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, …
9 Blaze těm, kdo působí pokoj, …



Matouš 5,10
“Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro

spravedlnost, neboť jejich je království
nebeské.”



Jan 15,20
“ Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl:

Sluha není nad svého pána. Jestliže 
pronásledovali mne, i vás budou 
pronásledovat”



Matouš 13,20-21
“U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je

ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí
přijímá;  ale nezakořenilo v něm a je 
nestálý: když přijde tíseň nebo 
pronásledování pro to slovo, hned odpadá.”



Galatským 6,12
“Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi,

nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby 
nebyli pronásledováni pro kříž Krista
Ježíše.”





2. Korintským 4,7-10
“Tento poklad máme však v hliněných nádobách,

aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a
není z nás.  8 Na všech stranách jsme tísněni, ale
nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale
nejsme v koncích;  9 jsme pronásledováni, ale
nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale
nejsme poraženi.  10 Stále nosíme na sobě
znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl 
na nás zjeven.”





Židům 11,36-38
“Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy

a žalář.  37 Byli kamenováni, mučeni, řezáni 
pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v
ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi,
zakoušeli útisk a soužení.  38 Svět jich nebyl 
hoden”



“pro spravedlnost”



1. Jan 3,7
“Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je

ten, kdo činí spravedlnost - tak jako on je 
spravedlivý.”



Matouš 5,10
“Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro

spravedlnost, neboť jejich je království
nebeské.”
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