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PODÍVEJ SE A VĚŘ!
(J 20,1-18)
Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí
přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš,
nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.
Žalm 16:9-10
J 20:1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská
k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. 2 Běžela k
Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla
jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."
3 Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 4 Oba dva běželi, ale
ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. 5 Sehnul se
a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 6 Po něm přišel
Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 7 ale
šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl
svinut na jiném místě. 8 Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník,
který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 9 Dosud totiž nevěděli,
že podle Písma musí vstát z mrtvých. 10 Oba učedníci se pak vrátili
domů.
11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se
naklonila do hrobu 12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící
na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a
druhého u nohou. 13 Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla
jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." 14 Po těch
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slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to
on. 15 Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to
zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi,
kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." 16 Ježíš jí řekl: "Marie!"
Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´.
17 Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci.
Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci
vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." 18 Marie Magdalská šla k
učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

I.

ÚVOD: NEJLEPŠÍ ZPRÁVA

Biblické odkazy:
 Sk 2:24; 1 K 6:9; Ef 5:6; Žd 10:31; Ř 4:25; 1 K 15:17;

II. KÁMEN JE ODVALEN (1-2)
A. Kdo je Marie Magdalská
B. Ženy v Ježíšově doprovodu
Biblické odkazy:
 Mk 16:1; Mt 28:1; L 24:10; Lk 8:1; 1K 3:12

III. DVA UČEDNÍCI (3-10)
A. Učedník, kterého Ježíš miluje
B. Ten druhý učedník
C. Jan i Petr běželi k hrobu
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Biblické odkazy:
 Mk 3:17; Mt 11:29; Mt 28:11-15; Mt 16:21; Mt 17:23; Mt 20:19; J 2:19-22; 2K 3:15

IV. MARIE MAGDALSKÁ A ŽIVÝ JEŽÍŠ (11-18)
Biblické odkazy:
 Lk 11:9

RING, KONĚ, PARK, KMÍN, ČIVA,
ŠTREKA, APOSTATA, TÚRA, TCHOŘ,
FOND, HŘEBÍNEK, DEBL, LIFT,
ZBĚH, ANTÉNA, STRŽ, SKRÝŠ,
OŽEHAVÝ, OHON, ATRAPA, JÍCEN,
MARŠÁL, OHAVA, TAKT, PÁPĚŘÍ,
PROFIL, CTÍT, ZERAV, KOLEČKO,
TRYLEK, OLOVA, ŽALÁŘ, FARAON,
MOCNOST, VLNY, RITO, CAEN,
MOŠT, VOSK, CHLOR, MOTO,
OKRSEK, DOSTUP, BŘIT

Tajenka:
Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč …………
živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.
Lukáš 24:5 -6
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jaroslav
Kernal (Žalm 119,161-176). Písně Markéta Borovanská.
Čína: Aktuální informace o pastorech (John Cchao a Wang I)
Nedávno jsme zveřejnili informaci o zrušení plánovaného slyšení týkajícího
se odvolání Johna Cchao, amerického pastora čínského původu. Soudní
proces se měl rozhodnout výhradně na základě písemných výpovědí a
důkazů. 25. července byl vynesen rozsudek, který potvrdil původní
sedmiletý trest odnětí svobody. Budovu zajišťoval početný oddíl policistů
a rozsudek si mohla vyslechnout jen Johnova stará matka, jeho sestra a
právní zástupce. Pastorovi Wang I ze společenství Early Rain Covenant
Church (Časný déšť) hrozí patnáctiletý trest odnětí svobody na základě
obvinění z „podněcování k podvracení státní moci“. Od zatčení v roce 2018
zůstává ve vězení. Jeho situace se z právního hlediska ještě zhoršila
dodatečným obviněním z „nezákonného podnikání“, založeným na tvrzení,
že se v jeho společenství prodávaly Bible a další knihy bez nezbytného
povolení. Podle informace China Aid pastor Wang I od zadržení neměl
možnost konzultovat celou situaci s právníkem.
Pozvedejte na modlitbách tyto dva nespravedlivě obviněné církevní
vedoucí, stejně jako mnohé další čínské křesťany, kteří pro svou víru
skončili ve vězení. Kéž všem křesťanům, kteří jsou v této komunistické zemi
vystaveni protivenství, nejistotě a strachu, Bůh žehná svou přítomností,
nadpřirozeně jim pomáhá a naplňuje je svým pokojem a nadějí.
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání
a věrnost Ježíši."
Zjevení Janovo 14:12
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