„Coronation antivir – 1.část“
kázání: KS Praha – region Střed, 15.3. 2020 - Petr Kácha
Lukáš 21,26 - 28
Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět;
neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet
v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a
zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“
1. To, co se děje, je něco, s čím nemáme nikdo žádnou zkušenost. Nevíme, co
bude. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Je to znepokojivé. Je třeba situaci
nepodceňovat a také nepropadat strachu.
2. V celé 21. kapitole Lukáše Pán Ježíš říká, že se budou dít těžké věci.
Katastrofy, války, nebeská znamení. Nevíme, z jakého jdou zdroje a ani to
není důležité. Důležité je, jak na to máme reagovat:
a) Pozdvihnout hlavu = nebát se, postavit se strachu. Uvědomit si, že naše
jména jsou zapsána v nebesích. Jsme skryti v Bohu. Nepatříme sami sobě.
b) Modlit se. Za svoji rodinu, za církev, za národ. Za moudrost pro naše
autority, za sílu a výdrž pro doktory, za ochranu seniorů.
c) Máme být bdělí. Dát pozor abychom nebyli jako pošetilé družičky, ale
jako moudré. Je třeba se naplňovat Duchem svatým. Můžeme se nechat
ovládnou strachem z epidemie, nebo se soustředit na Boha. Udělat si čas,
abychom ho chválili a uctívali. On je Pán a Král. Můžeme se buď
soustředit na koronavirus anebo na to, že skrze chválu budeme korunovat
Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.
d) Máme si dávat pozor, jak žijeme = nenechat se přemoci starostmi tohoto
světa. Pokud zjistíme, že se "přizpůsobujeme" světu kolem nás, je třeba to
změnit.
e) A nakonec můžeme využít tento čas ke zvěstování evangelia. Lidé kolem
nás se bojí a jsou ve stresu. Kdo jim řekne dobrou zprávu? Kdo jim řekne
o naději a záchraně v Ježíši Kristu? Pouze my, Boží synové a Boží dcery.

