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NEOKRÁDEJ BOHA!
(MAL 3:6-12)
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a
všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6:33
Malachiáš 3:6 "Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali
být syny Jákobovými.
7 Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali
jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví
Hospodin zástupů. Ptáte se: »Jak se máme vrátit?«
8 Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě
okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování.
9 Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!
10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v
mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů:
Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.
11 Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země,
abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin
zástupů.
12 Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou
zemí, praví Hospodin zástupů."
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I.

ÚVOD: POKOJ S BOHEM

Biblické odkazy:
 Ž 90:10; Ř 1; 2K 5:19;

II. BOŽÍ VÝZVA: NAVRAŤTE SE KE MNĚ! (3:6-8)
A.

Přestaňte mě okrádat! (8a)

B.

Jak okrádáme Boha? (8b)

Biblické odkazy:
 Mal 1:2; Lev 27:30; Dt 14:22; Nu 18:26; Dt 15:11; Ex 35; Mt 23:23; 1K 4:7; 2Pt 1:3;
2K 5:14-15;

III. NZ PRINCIPY DÁVÁNÍ
A.

Jak máme dávat?

B.

Kam máme dávat?

C.

Kolik máme dávat?

Biblické odkazy:
 2K 8:9; 2K 8:1-5; 2K 9:5-7; 1K 16:2; 1Tm 5:17-18;

IV. PAK NA VÁS VYLEJI SVÉ POŽEHNÁNÍ (10-12)
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KOTLINA, NÁTLAKY, PYSK, OBILÍ,
SAFE, JARA, PRYŽ, VĚNEC, AVAL,
ARPA,
ATLAS,
SKIN,
SMRT,
HNOJIVA, KROUPY, SYKOT, LAMA,
SAFÍRY, SEDLÁK, RAKEV, DANIO,
AMARANT, HNIS, VĚTEV, TROL,
HARFY, TABU, PLECHY, DUTINA,
ALEJ, JANA, GRAF, CEJCH, ČÁRKY,
ŠVÍCKO, VRTULE, SENÍKY, MÚZY,
KMIH, KMET, SOŠKA

Tajenka:
Matouš 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete;
………………………………………………………………………………………………………………………
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude
otevřeno.
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění
úterý 1700 – biblické studium
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský,
vedení (Kazatel 9,1-10) Karel Jiroušek, písně Markéta
Borovanská.
Čína: Křesťanské modlitebny se mění na kulturní centra
Zatímco představitelé čínského režimu pokračují ve vedení kampaně
namířené proti křesťanským společenstvím, některé skupiny věřících
(spadající pod oficiální Hnutí trojí soběstačnosti) již „dobrovolně“ nechaly
proměnit své modlitebny na kulturní centra. V osadě Jang-caj byl v roce
2019 vydán zákaz činnosti společenství „Tekoucí pramen“, jehož vedoucí
byli obviněni ze „zabírání místa kulturnímu středisku“. Nedávno se z
modlitebny stalo „Komunitní centrum kulturních služeb ‚Tekoucí pramen‘
v osadě Jang-caj“, v jehož prostorách jsou propagovány socialistické
principy režimu vedeného prezidentem Si (v deklarované snaze šířit mezi
místními obyvateli „pozitivní energii“). Podobný osud potkal společenství
v městečku Pej-čou-čuang. V říjnu muselo ukončit činnost kvůli
problémům s registrací, načež členové „dobrovolně“ odevzdali budovu obci,
a následně se z ní stalo „Kulturní středisko v osadě Pej-čou-čuang“.
Členové společenství se od vydání zákazu činnosti nemohou scházet.
Existují zprávy o desítkách kdysi oficiálně schválených společenství, která
rovněž musela ukončit činnost.
"Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je
nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé
jméno jsi nezapřel.
Zjevení Janovo 3:8
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