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POTŘEBUJEME PROROKA ELIÁŠE! 
 (MAL 3:19-24) 

 

Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. 

A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. 

Kdo má uši, slyš. Matouš 11:13-15   

 

 

Malachiáš 3:19  "Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni 

opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. 

A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; 

nezůstane po nich kořen ani větev. 

20  Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti 

se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako 

vykrmení býčci, 

21  rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich 

nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. 

22  Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal 

na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. 

23  Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den 

Hospodinův veliký a hrozný. 

24  On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při 

svém příchodu nestihl zemi klatbou." 

 

 

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

2 

 

I. KAM PATŘÍ MALACHIÁŠ? 
 

Biblické odkazy:  

 Ezd 7:6,10;  
 

II. PAMATUJ NA ZÁKON! (3:22) 
A. Boží sebezjevení  

B. Rozsah Božího slova 

 

Biblické odkazy:  
  Ž 19:2-11;  J 15:24-25; Ž 35,19 a 69,5; J10,34; Ž 82,6; 1 K 14:21; Iz 28,11-12; Mt 

23:34-35;  

 

III. HLE POSÍLÁM K VÁM PROROKA ELIJÁŠE (3:23) 
A. Den Hospodinův 

B. Přijde Eliáš! 

 

 Biblické odkazy:  
 2Pt 3:10; Ž 96:11-13; Gn 1:27; Ř 3:10-11 a 19-24; Mt 11:13-15; Lk 1:13-17; Mt 3:2;  

 

IV. OBRÁTÍ NAŠE SRDCE K BOHU (3:24) 
Biblické odkazy:  

 J 1:17; 
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Judsko a okolní  

národy 

za dnů Malachiáše. 

 

VZORNÍK, OČKA, KAHAN, ŘEKA, 

OVARY, CHTĚNÍ, RATAN, HVÍZDÁNÍ, 

DUŠE, HMYZ, SMOLY, OSKA, STAV, 

NANDU, ŠIMI, IZOLANT, PAKL, 

SBORY, VŘED, HALUZE, FARA, 

ŘEHÁČEK, KYRYS, UZRÁT, 

VÝVĚSKA, DŘÍK, BOBR, SRAZY, 

LANO, DANĚ, OBĚHNOUT, ZBÍT, 

ZUBY, JESUITA, VZOR, ŽIVEL, IONY, 

STRK, KRÁM, ZMOL, TABU, VÍRA 

Tajenka: 

Matouš 3:7  Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: 

"Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 

8  Neste tedy ………………………………………………………….., že činíte pokání. 
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – biblické studium  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 

140)  Jaroslav Kernal. Památka Páně Jan Suchý.  Písně Markéta 

Borovanská. 

Po shromáždění navážeme na loňské Základy víry a budeme pokračovat ve 

vyučování (cca 25 minut) na téma Posvěcování křesťanského života. 

 

Barma (Myanmar): V oblasti ovládané separatisty znovu začínají 

fungovat křesťanská společenství 

V září 2018 si pročínští separatisté (příslušníci maoistické Armády státu 

Wa) v Šanském státě začali vynucovat uzavírání křesťanských společenství 

a zadržovat jednotlivé křesťany. Činnost musela ukončit více než stovka 

kongregací. V září 2019 však povstalci některým z nich umožnili činnost 

obnovit. Do poloviny prosince obdrželo povolení 51 z celkem 52 

baptistických sborů. Mimo provoz zůstává baptistická biblická škola a také 

všechna katolická společenství a školy. Několik objektů patřících katolické 

církvi je využíváno k jiným účelům, například jeden kostel byl upraven na 

policejní stanici. Přestože jsou oblasti ovládané separatisty podle zákona 

teoreticky stále součástí Barmy, na základě podpisu mírové dohody mezi 

Armádou státu Wa a barmskou vládou v roce 2013 de facto leží na území 

nezávislého státu. Podle místních křesťanských vedoucích se radikálové z 

Armády státu Wa Wa většinou hlásí k přírodním náboženstvím a vystupují 

proti šíření křesťanství. 
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 
abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 

vážnosti. 1 Timoteovi 2:1-2 


