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MILOSRDENSTVÍ CHCI, NE OBĚŤ! 
 O BOŽÍM LÁSKYPLNÉM JEDNÁNÍ! ZJ 2, 12-23 

Izajáš 63:9 Každým jejich soužením byl sužován a anděl 

stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a 

shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je 

po všechny dny dávné.   

 

Zjevení Janovo 2:12-23  Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, 

který má ostrý dvousečný meč: "Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn 

satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve 

mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi 

vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš 

zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, 

aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, 

kteří zastávají učení Nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě 

přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co 

Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; 

dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, 

které nezná nikdo než ten, kdo je dostává." Andělu církve v 

Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň 

a nohy jako zářivý kov: "Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a 

vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti 

tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým 

učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na 

modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce 

odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého 
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soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů 

neodvrátí; a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já 

vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle 

vašich činů. 

 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
 Iz 63, 9; 1 J 4, 19; Jr 31, 3; ZJ 2, 12-23; 

 

II. PRVNÍ JE VŽDY BOŽÍ CHARAKTERISTIKA, 

POTOM POVZBUZENÍ A POCHVALA 
A. Kdo je Bůh? 

B. Bůh nás chválí a povzbuzuje na prvním místě! 

 

Biblické odkazy:  
 Ž 111, 10; Žd 12, 28; Iz 6, 3; Ab 1, 13; Jk 1, 14-15;  

 

III. DRUHÉ JE POKÁRÁNÍ S VÝZVOU K JEDNÁNÍ 

PODLE BOŽÍ VŮLE 
A. Pokárání míří vždy konkrétně k našemu špatnému 

jednání. 

B. Cílem Božího kárání je vždy naše dobro, obnova a 

náprava! 

Biblické odkazy:  
 Ř 1, 16-17; Ef 5, 8; 2 Tm 3, 16-17; 1 j 4, 8; Ef 5, 2; Ko 1, 22; Ef 4, 13; Žd 12, 10; Mt 7, 

3-5;  
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IV. TŘETÍ JE VÝSTRAHA, ŽE BUDEME-LI 

NEPOSLUŠNÍ, BUDE BŮH JEDNAT SÁM 
A. Bůh je trpělivý a milující 

B. Aplikace 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 6, 23; Mt 18, 15-17; 

 

  

 

ŽEZLO, BENDŽO, NEBE, 

NEDBALEC, VEDVÍ, KOŽENKA, 

ÚSTIT, LOTO, REMA, KŘOVÁK, 

ATOM, FIBRA, RYSE, JEANS, ORAVA, 

OSNOVA, FÁZE, TINAMA, KŮŽE, 

LOTR, SKOBA, BÁSEŇ, KAMERY, 

INTIMA, OTĚŽ, ŘEŽE, AMOR, CHASY, 

AKADEMIE, STEPI, DŘEZ, VATY, 

LOOK, SEGMENT, ŠTEP, CHYBY, 

LEST, SEJF, ÚČINEK, PRASE, TÁTA 

Tajenka: 

1 Petrův 1:3  Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého 

……………………………………………………………………………. dal vzkříšením Ježíše Krista nově 
se narodit k živé naději. 
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – biblické studium  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně  Jan Suchý,  vedení 

Karel Jiroušek (Kazatel 8,1-9), písně Terezka Weberová. 

 

 

Jižní Korea: Obviněni kvůli distribuci Biblí 

První misionáři dorazili do Koreje koncem 19. století – a zjistili, že je 

evangelium předešlo. Do země jej přinesli Korejci, poté co uvěřili v Krista v 

Číně, kde pracovali na překladu Bible. Když později pašovali části Nového 

zákona do své rodné vlasti, přivedli ke Kristu další. Lidé, kteří uvěřili v té 

době, začali být označováni jako „křesťané Bible“. Bible má pro 

severokorejskou církev zcela zásadní význam dodnes, a pracovníci 

korejského Hlas mučedníků (VOMK) jsou odhodláni v doručování Božího 

slova do této uzavřené země pokračovat, často velmi inovativními způsoby. 

Nicméně jejich snahy se nedávno staly zdrojem konfliktu se zástupci země, 

kteří se snaží vyhovět požadavkům severokorejského režimu vedeného 

diktátorem Kim Čong-unem. Spoluzakladatelům VOMK v současné době 

hrozí obvinění z trestné činnosti, a také přehodnocení statusu organizace 

jako registrované nevládní organizace. V e-mailu z nedávné doby Rev. Dr. 

Eric Foley s manželkou uvádějí: „Jsme obviněni v naší vlastní zemi, která 

nás považuje za kriminálníky, a tak kráčíme bok po boku s našimi 

severokorejskými křesťanskými bratry a sestrami.“  

  
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný 

jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.  
Zjevení Janovo 21:2   


