
„Církev v poslední době – pronásledování“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 27.10. 2019  - Petr Kácha  

 

1. Pronásledování je normální: 

Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. 2. Tim 3,12 

- zde se mluví spíše o protivenstvích nebo pasivním pronásledování, ale                 
v poslední době se to bude zcela zákonitě zhoršovat 

Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, 
v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi 
nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 1. Pe 4,3-4 

- tedy čím více se bude zhoršovat morálka a chování lidí kolem nás, tak je naše 
chování, jednání, mluvení, myšlení bude dráždit (pokud se budeme držet Písma) 

2. Pronásledování není nezbytné anebo ho nějak můžeme ovlivnit: 

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za 
všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom 
mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.  
1. Tim 2,1-2 

Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. A kdo bude na 
poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch 
dnech! Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. 

 Mat 24,17-20 

- toto slovo se týká Jeruzaléma, ale Ježíš nám říká, že se máme modlit – tedy, že 
naše modlitby mohou částečně ovlivnit průběh událostí 

3. Nemusíme se bát: 

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který 
může i duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden 
z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i 
všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.  
Mat 10,28-31 

- Bůh má věci pod kontrolou i když to tak někdy nevypadá 

4. Pronásledování poslední doby je dvojího druhu: 

a) klasické násilné pronásledování, které je všude ve světě a stále roste (tak jak 
roste církev, tak roste i pronásledování): každý měsíc je 105 křesťanských sborů 
napadeno, zapáleno nebo zdemolováno, každý den je 11 křesťanů zabito, kvůli 
své víře!!! 



 

POZOR! Jsou možné i jiné formy persekuce! Útok na svobodu slova, svobodu 
kázat, svobodu předávat to, co říká Bible, svobodu žít podle Božích měřítek atd. 
(Německo, USA, Španělsko, Skandinávie, UK a mnohé další) 

b) pronásledování naruby (odlišného druhu): (stejně jako mnohé jiné věci  
v poslední době budou směsí protikladů) 

- skrze nadbytek, materialismus, hedonismus (požitkářství), světský způsob života 
(POZOR! Bůh není proti majetku, proti materiálním výhodám, atd. - jde o 
MNOŽSTVÍ a ZPŮSOB ŽIVOTA 

Máme střežit a chránit svá srdce, protože z nich vychází život! (Přísloví 4,23) 

Co si pouštíme do srdce? Jak moc nás to ovlivňuje? Jak moc se bráníme 
negativním věcem? 

Tlak našeho okolí a snaha se přizpůsobit? Neustálá uspěchanost a uhoněnost a 
nedostatek času? Výměna reálného života za virtuální – neskutečný? Výměna 
duchovních hodnost za materiální? Naprosté podrobení se konzumnímu způsobu 
života? Další věci..... 

- to může být někdy horší než klasické pronásledování!!! (jsou o tom v poslední 
době mnohá svědectví...) 

Co o tom říká Bible? A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i 
otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani 
prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Zj 13,16-17 

- v poslední době bude tedy pronásledování nějak spojené s ekonomikou, 
 s možností nakupovat a prodávat..... 

5. Co máme dělat? Naučit se s tím žít správným způsobem! 

Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je 
neměli, a kdo pláčou, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo 
kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť 
podoba tohoto světa pomíjí. 
1. Kor 7,29-21 

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. 
Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být 
syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
Fil 4,11-13 

Písmo říká, že NEMÁME ŽÍT PODLE BĚHU TOHOTO SVĚTA (Ef 2,2)! Jinými slovy: 

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno. (Matouš 6,33) 


