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TAVIČŮV OHEŇ
(MAL 2:17-3:5)
Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici
shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm."
Matouš 3:12
Malachiáš 2:17 Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se: "Čím ho
unavujeme?" Tím, že říkáte: "Každý, kdo se dopouští zlého, líbí se
Hospodinu, takovým on přeje." Anebo: "Kde je Bůh zastávající
právo?"
3:1 "Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I
vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel
smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
2 Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?
Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3 Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je
jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet
obětní dary.
4 Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako
za dávných dnů, jako v dřívějších letech.
5 Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a
čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků,
ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin
zástupů."
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I.

ÚVOD: BŮH NA LAVICI OBŽALOVANÝCH (2:17)

Biblické odkazy:
 Iz 40:28; Iz 5:20; Jk 1:17;

II. BOŽÍ ODPOVĚĎ: MÁ LÁSKA NAPLŇUJE
SPRAVEDLNOST (3:1-4)
A.

Duch svatý připravuje cestu (3:1a)

B.

Bůh přichází: Ježíš Kristus mezi námi (3:1b-2)

Biblické odkazy:
 Iz 40:3-4; J1:11; Lk 7:27; Mt 3:1-10; Ez 36:26; 2Pt 3:3-4; Iz 53:2;

III. OVOCE KRISTOVA DÍLA (3:3-5)
A.

Boží sláva v nás (3:3-4)

B.

Soud světa (3:5)

Biblické odkazy:
 1J 3:1-2; 2Pt 3:10; J 3:18
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LEKY, CHLUPY, ZESPODU, LSTI,
DUET, OHYB, UNIE, SMÍŘIT, SÍLY,
CRAG, LAOS, RUSALKA, BŘÍDILA,
PŘÍLEP, DRUMS, AUTO, OBČAN,
GRAFY,
RISK,
STYL,
OSIVO,
KLIKOROH, SKLO, SAVO, PAKL,
KOFLÍK,
VYDŘIDUCH,
AULY,
ASFALT, SLÁĎ, KILOGRAM, BULY,
OVCE, PIVO, OPERY, SEDLO, IONT,
REMA, BULA, KUKLA

Tajenka:
Filipským 1:9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i
poznání a hluboká vnímavost;
10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli
……………………………………………………………………………………………………………………………
11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění
úterý 1700 – biblické studium
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Kazatel 8,10-17)
Jaroslav Kernal, písně Terezka Weberová.

Pákistán: Video vyzývá k vyhnání všech křesťanů ze země
V Pákistánu se aktuálně šíří virální video podněcující nenávist vůči
křesťanům a dožadující se jejich vyhnání ze země. Muslimský duchovní v
něm označuje Ježíšovy následovníky za „nejhorší bezvěrce ve vesmíru“ a
tvrdí, že „křesťané nemají právo v této islámské zemi žít“. Zatímco video je
nové, jeho poselství nové není. Ústava sice formálně přiznává všem
občanům Pákistánu svobodu náboženského vyznání, ale státní instituce
nenabízejí příslušníkům náboženských menšin prakticky žádnou pomoc.
Nenávistné výzvy (podobné té, která je obsažena ve videu) podněcují
nesnášenlivost, která může vést k násilí. V uplynulých letech byly zákony
proti rouhání často zneužívány – žalobci na jejich základě nepravdivě
obviňovali křesťany z nezákonné činnosti za účelem dosažení osobního
prospěchu. Nevinní věřící pak často celé roky živoří ve vězení, někteří byli
dokonce kvůli podobnému nařčení zavražděni.

Kdo v něho [Krista] věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Jan 3:18
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