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TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ
(2K 2,12-17)
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo
mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života."

Jan 8:12

2 Korintským 2:12 Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium
Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně, 13 a přece
jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita; rozloučil
jsem se s nimi a vydal se do Makedonie. 14 Budiž vzdán dík Bohu,
který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze
nás šíří vůni svého poznání. 15 Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež
Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy,
i k těm, kteří spějí k zahynutí. 16 Jedněm jsme smrtonosnou vůní
vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale
kdo je k takovému poslání způsobilý? 17 My nejsme jako mnozí,
kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího
pověření a před tváří Boží v Kristu.
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I. ÚVOD: KDYŽ JSEM PŘIŠEL DO TROADY (V. 12-13)
Biblické odkazy:
 2K 1:8-11; Sk 16:11;

II. BOŽÍ DÍLO V CÍRKVI (V. 14)
A. V každé situaci Bůh koná dílo slávy
B. Svědectví Jeho slávy skrze církev
Biblické odkazy:
 1K 1;5;6; Ž 19:13; J 16:14; Ef 3:10-11;

III. KRISTOVA LIBÁ VŮNĚ (V. 15-16A)
A. Šíří se stále
B. Vůně, která rozděluje
C. Ty jsi ta vůně, křesťane!
Biblické odkazy:
 J 3:16-18;

IV. KDO JE K TOMU ZPŮSOBILÝ? (V. 16B-17)
A. Mluv upřímně
B. Mluv z Božího pověření
C. Mluv před tváří Boží v Kristu
Biblické odkazy:
 Mt 4:4; Lk 19:40;
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IDEA, IRMA, ŽMOCH, ODĚR,
DUHA, AVIA, PUZZLE, MÝDLO,
PODVOZEK, KALA, VYPÁTRAT, PÍCE,
SRKY,
KOČÍ,
MLHA,
DEBL,
TLOUŠTÍCI, MDLO, LUSTR, PLAT,
TVÍD,
BOND,
TAVBA,
TAHY,
PARTYZÁN, BREPTY, ALFA, DIVY,
VOLBA, LODĚ, VÝŠLAP, ŠTYCH,
HAWAII, ŘEKA, UMLKAT, SLAD,
ZÁVĚTŘÍ, SMRŠŤ, PRHA, FÁRO,
BROKY, HŘÍCH, BŘIT

Tajenka:
Jób 42:1 Jób na to Hospodinu odpověděl:
2 "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
3 Kdo smí nerozvážně …………………………………………………………………………….? Ano, hlásal
jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem?
K dybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem
K ristovým.
Galatským 1:10
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Ž 20) Jan
Suchý, písně Terezka Weberová.
Írán Islámští klerikové se zaměřují na evangelikály
Islámští klerikové v Íránu nyní zdvojnásobují podle zpráv svoji snahu o
vymýcení křesťanství ze země. Přednosta úřadu islámské propagandy v
milionovém městě Qom řekl na podzim minulého roku ajatoláhu Makaren
Shirazimu, že „boj proti evangelikálnímu křesťanství je jedním z našich
hlavních úsilí.“ A po tomto vyjádření došlo k řadě zatčení křesťanských
konvertitů. Podle údajů jedné z organizací dochází k těmto zatčením i
zveřejňování podobných prohlášení hlavně kvůli tomu, aby to vyvolalo strach
mezi novými křesťany, kteří se rozhodli opustit islám. Dva křesťanští
konvertité ve městech Mašhad a Karadž byli nedávno zatčeni v důsledku
pečlivého policejního sledování. Behnam Ersali a Davood Rasooli si telefonicky
domluvili schůzku v Mašhadu, ale oba byli zatčeni ještě dříve, než dorazili na
smluvené místo. Načasování obou zatčení naznačuje, že byli již v hledáčku
íránských zpravodajců, kteří odposlouchali jejich telefonát. Jelikož zatčení
nemají kontakt se svými rodinami, není známo ani místo, ani oficiální důvody
jejich zatčení. Také ve městě Ahwáz byly v prosinci minulého roku zatčeny dvě
křesťanky, které byly pro své evangelizační aktivity obviněny z narušování
íránské národní bezpečnosti. Sestry Shokoufeh a Shima Zangenehovy strávily
ve vazbě 24, resp. 30 dnů, a byly propuštěny až po složení kauce. Obě ženy
zakusily během věznění také mučení.
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