
kázání

Matouš 5,11-12 Blaze vám, když vás budou 
tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám 
všecko zlé kvůli mně.  12 Radujte se 
a jásejte, protože máte hojnou odměnu 
v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, 
kteří byli před vámi.



KDO JSOU TI PRONÁSLEDOVANÍ ? 



Galatským 4,29 Ale jako tenkrát ten, 
který se narodil pouze z těla, 

pronásledoval toho, který se narodil 
z moci Ducha, tak je tomu i nyní.

2 Timoteovi 3,12 A všichni, kdo chtějí 
zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí 

pronásledování.



Jan 15,18-20a Nenávidí-li vás svět, vězte, že 
mě nenáviděl dříve než vás. 19 Kdybyste 

náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. 
Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás 

ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 
20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám 
řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže 

pronásledovali mne, i vás budou 
pronásledovat…..



PROČ JSOU PRONÁSLEDOVANÍ ?



KDO JSOU TI, KDO PRONÁSLEDUJÍ ?



JAKÝM ZPŮSOBEM BYLI KŘESŤANÉ 
PRONÁSLEDOVÁNI ?

I. Jejich křesťanství mohlo narušit jejich
práci 

II. Křesťanství mohlo narušit jejich
společenský život 

III. Křesťanství hrozilo rozbít jejich rodinný
život



JAK REAGOVAT NA PRONÁSLEDOVÁNÍ

I. Trpět pronásledování bylo příležitostí
ukázat věrnost Ježíši Kristu 

II. Trpět pronásledování je, jak Ježíš řekl,
cestou, kterou museli jít proroci 

III. Muset trpět pronásledovaní znamená,
podílet se na velké události 

IV. Trpět pronásledování usnadňuje cestu
těm, kteří mají jít po nás

V. Žádný člověk netrpí pronásledování sám  
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