BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH ZAPEČEŤUJE (DA 12,4-13)
… až na věky věků
Bůh Danielovi zjevil mnoho věcí, které se týkaly následujících staletí.
Ukázal mu slavný příchod Mesiáše, Syna člověka, a dal mu poznat něco
málo ze slávy jeho království. Současně mu Bůh ukázal, že naplnění těchto
věcí, je dalekou budoucností.
4A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou

zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. 5Já Daniel jsem viděl toto: Hle, povstali dva další
muži, jeden na tomto břehu veletoku, druhý na onom břehu veletoku, 6a ten se otázal muže
oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch
podivuhodných věcí?“ 7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami
veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k
polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto. 8Slyšel jsem, ale
neporozuměl jsem. Řekl jsem: „Můj pane, jaké bude zakončení toho všeho?“ 9Řekl: „Jdi, Danieli,
tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. 10Mnozí se vytříbí, zbělí a budou
vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se
poučí. 11Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele,
uplyne tisíc dvě stě devadesát dní. 12Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti
dnů. 13Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.“

Otázky ke kázání:
1. Proč dnes můžeme rozumět Danielovým slovům lépe než on?
2. Proč mají zůstat Danielova slova zapečetěná až do dne konce?
3. Proč jsou blahoslavení pronásledovaní?

ÚVOD
 Co je tématem Danielovy poslední vize?

Biblické odkazy:
 2Tm 3,12; Sk 14,22; J 15,20; Zj 19,11-21

I. PÁN PŘÍSAHÁ
 Proč je zde Pánova přísaha tak důležitá?

Biblické odkazy:
 Jr 5,1; Am 8,11-12; Da 10,14; Nu 14,30; Da 4,31; Da 7,28; Da 8,16.27; Da 9,22

II. PÁN ZAPEČEŤUJE
 Co všechno Pán zapečetil?

Biblické odkazy:
 Lk 2,29-32; 1Pt 1,10-12; Zj 10,5; Zj 6,10; Zj 22,10-14; 2Pt 3,10-12;

III. PÁN BLAHOSLAVÍ
 Kdo bude podle Pána blahoslaven?

Biblické odkazy:
 Mt 10,22; Da 3,17-18; Mt 5,10-12; Mt 25,21.23; Ga 2,20; 1K 1,8-9
Osmisměrka
ACHÁT, ÁCHAT, ÁMOS, ANSÁMBL,
BRAK, CLONIT, DOKLADY, EMOCE,
EŠUS, HEROIN, ISLÁM, IŠKA, KEKS,
KLENOTY, MARMELÁDA,
MEMOÁRY, NÁJEMNÉ, NEBESKOST,
OCAS, OKULTISTA, OKUSOVATI,
OSMA, PACHT, PLÁTCE,
POMOCNICE, PROTONY, SLOVESO,
SPERMIE, STESK, ŠITÁ, TELE,
TOMSA, TŮRA, TYGR, ÚČIN, UPÍR,
VLAST, VYCHÁZKA, ZKALIT

Tajenka Zj 5,5

_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 12,5-13).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání A. Novotný, vedení A.
Vondruška, památka P. Steiger, chvály ?.
V neděli 29. září budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru (cca
30 minut).

Mexiko: Útočník zastřelil pastora
18. srpna po bohoslužbě čekal pastor Alfrery Lictor Cruz Canseco v autě, když
na něj bez varování z bezprostřední blízkosti kdosi vystřelil. Útočník se pokusil
uprchnout, členové společenství ho však dopadli a předali policistům. Pastor
Alfrery bohužel při převozu do místní nemocnice zemřel.
Pastor vedl společenství Fraternidad Cristiana ve městě Tlalixtac de Cabrera
ve spolkovém státě Oaxaca. Motiv útočníka není znám. V oblasti však v poslední
době došlo k několika útokům na náboženské vedoucí, které měli často na
svědomí členové kriminálních gangů.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já
vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým
duším.
Matouš 11,28-29
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