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NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE
EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ!
(MT 23,37-24,14)
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já
jsem Bůh a jiného už není.
Izajáš 45:22
Matouš 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a
kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl
shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá
křídla, a nechtěli jste! 38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý.
39 Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy
řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. ´
24:1 Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu
učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On však jim řekl:
"Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na
kameni, všecko bude rozmetáno." 3 Když seděl na Olivové hoře a
byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to
nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!" 4 Ježíš
jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5 Neboť
mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš´ a svedou
mnohé. 6 Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste
se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. 7 Povstane národ
proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech. 8 Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9 Tehdy
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vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou
nenávidět pro mé jméno. 10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se
budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11 povstanou lživí proroci
a mnohé svedou 12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska
mnohých. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14 A toto
evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví
všem národům, a teprve potom přijde konec.

I. ŽIJEME NYNÍ, ŽIJEME PRO VĚČNOST (V. 23,37-24,2)
Biblické odkazy:
 Lk 13:1-5; J 10:10;

II. POSLEDNÍ DNY (V. 24,3)
A. Kdy bude zničen chrám?
B. Kdy nastane druhý Kristův příchod?
Biblické odkazy:
 Ž 118:26; Mt 24:36.44;

III. MĚJTE SE NA POZORU!
A. Přijdou falešní spasitelé (v. 24,4-5)
B. Přijdou války (v. 24,6-8)
C. Přijde pronásledování (v. 24,9-12)
Biblické odkazy:
 Ř 8:6; Ř 8:13; Ř 6:23; 1J 4:9-19; Mt 5:43-45; 1Pt 1:4-7;

IV. ZÁVĚR: ALE VY VYTRVEJTE! (V. 13-14)
Biblické odkazy:
 Zj 21:3-5;
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Teologická lekce: důsledek hříchu není abstraktní, ale hmatatelný.
Hřích se dotýká každého člověka, proto i důsledky hříchu postihují
každého. Milost se týká každého, kdo věří, proto i důsledek milosti
– věčný život, patří každému, kdo věří Kristu.
Pastorační lekce: Svou záchranu nehledej u lidí, ani u těch v církvi,
protože Spasitel je jen jeden – Ježíš Kristus.
ČAJE, PIÁNO, HATĚ, PROMYSLET,
SVĚTLE, OTKA, DEŠTNÍK, OKUS,
OTLAK,
TONIK,
MDLO,
TISY,
KANÝREK, OKRY, ODKRYTÝ, UHEL,
FYZIK, RVÁČ, TURISTKY, SAZE,
ZÁTÝLÍ, STOA, ŽERT, ARPA, BONY,
TERČE, PROVIANT, ANTI, BROŽ,
ŠUSTĚT,
STUDIE,
ŠUPLE,
JAPONSKO, STOHY, VÍNO, CELY,
PARAFA, IRÁK, LÍMEC, SNOPY

Tajenka:
Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své
pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:
2 "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou
zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
4 Ale to mám proti tobě, ……………………………………………………………. jako na počátku.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý
(Ž 31), písně Petr Svoboda.
V neděli 6.3. budeme mít společný oběd, dá-li Pán.
Nigerie: Lea je i po čtyřech letech stále v zajetí
19. února uplynulo čtvrté výročí únosu Ley Sharibu, nigerijské školačky,
kterou unesli teroristé z Boko Haram, když jí bylo pouhých 14 let. Původně
bylo při přepadení zajato 110 studentů. Pět z nich po útoku zemřelo a po
vyjednávání byli všichni zbývající studenti kromě Ley propuštěni. Podle
zpráv ostatních studentů byla mladá dívka nadále držena v zajetí, protože
se odmítla vzdát své křesťanské víry a konvertovat k islámu. Lea, které
bude 14. května 19 let, byla údajně provdána za jednoho ze svých únosců
a má prý dvě děti. Veškeré podobné zprávy však pocházejí od osob, které
ze zajetí Boko Haram uprchly. Jakékoli přísliby vlády k pomoci zůstaly
nenaplněny. O letošních Vánocích rodina Ley přiznala, že je unavují
telefonáty vládě, neboť se zdá, že jejich prosby o zásah narážejí na hluché
uši. Místo toho se rozhodli usilovat o modlitby křesťanů po celém světě.
Pamatujte prosím na Leu ve svých modlitbách. Pokud má skutečně děti,
kéž je svědectvím Boží věrnosti a milosti v jejich mladých životech a vede
každé z nich ke spásnému poznání Ježíše. Kéž skrze Leu jasně září Kristovo
světlo, které rozptýlí duchovní temnotu kolem ní, aby Jeho pravda a láska
zasáhla i ostatní, s nimiž se během svého pobytu ve vězení setká.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliv í, v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12:12
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