BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
UVIDÍ, KOHO PROBODLI (ZA 12,10)
Evangelium je Boží moc ke spasení!
Podíváme se na toto proroctví ze tří úhlů z hlediska času – 1. jako na
zaslíbení spasení, dále 2. na naplnění tohoto proroctví z přítomné chvíle, a
nakonec 3. jako na minulou událost, tedy jako na základ naší víry.
Text Písma – Zacharjáš 12,19-34, ČEP:
Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil
základy země i vytvořil ducha člověkova v jeho nitru. 2„Hle, postavil jsem Jeruzalém před
všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu.
3V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej
budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. 4V onen
den, je výrok Hospodinův, udeřím každý a kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům
judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. 5Tu si každý
judský pohlavár v srdci řekne: ‚Obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů,
svého Boha.‘ 6V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní
v otepi slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane
na svém místě, v Jeruzalémě.“ 7Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu
Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. 8V onen den bude
Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě; klopýtající mezi nimi bude v onen den jako
David a dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův. 9„V onen den
vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. 10Ale na dům
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Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování.
Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad
smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.
11V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek jako nářek pro Hadad-rimóna na pláni u

Megida. 12Naříkat bude země, každá čeleď zvlášť: zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy
zvlášť, zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť, 13zvlášť čeleď domu Léviova a jejich
ženy zvlášť, zvlášť čeleď šimeíská a jejich ženy zvlášť, 14všechny ostatní čeledi, každá čeleď
zvlášť a jejich ženy zvlášť.“ 131V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele
Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. 2„V onen den, je výrok Hospodina zástupů,
vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím
ze země rovněž proroky a ducha nečistoty.“ … 7„Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti
reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou! K
maličkým však obrátím svou ruku. 8Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny
vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. 9Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako
se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim
odpovím. Řeknu: ‚Toto je můj lid.‘ A oni řeknou: ‚Hospodin je můj Bůh.‘“

Otázky ke kázání:
1. Proč musíme Starému zákonu rozumět ve světle Nového?
2. Jak můžeme jednoduše vyjádřit celé evangelium?
3. Proč si potřebujeme evangelium neustále připomínat?

I.

ZASLÍBENÉ EVANGELIUM

 Jak byli spasení lidé v době Starého zákona?

Biblické odkazy:
 Sk 15,11; Iz 32,15; Žd 11,31;

II. REALIZOVANÉ EVANGELIUM
 Proč učedníci do poslední chvíle nerozuměli a nevěřili?

Biblické odkazy:
 J 1,29-34; Da 7,14; Lk 23,43; Ž 34,21; Sk 2,23.36; Sk 3,15; Sk 4,10-12; 1K 1,23

III. DOKONANÉ EVANGELIUM
 Proč je ke spasení nezbytná práce Ducha svatého?

Biblické odkazy:
 J 15,26; J 16,14; Ga 3,1; Ko 2,6-7
Osmisměrka
ACETON, AKÁT, ALONŽ,
ASTROLOGIE, CIHLA, DOTYK,
DRAHOTY, ETIKA, FIAKRY, GANG,
GRAM, KOALY, KRYTY, KŘEČ, LANO,
MAKETA, MALINÍ, MĚNY, OBĚD,
OBUJ, ODESÍLATEL, OTISKY, PAVÉ,
POCTÍT, POKRMY, RÁMY, ROUP,
SAZE, SETY, SKLON, SMÍR, SPAD,
ŠTĚPÁNKA, ŠTYCH, TOKY,
TRAKTOR, ÚDĚS, UDIDLO, ÚTĚCHA,
ÚVOD, VĚDY, YSATY

Tajenka 1K 1,23
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Čína: Razie ve společenství, křesťané zadrženi
16. března zástupci úřadu pro náboženské záležitosti společně s několika
příslušníky státní bezpečnosti uskutečnili razii ve společenství Reformované
církve Že-naj ve městě Kuej-jang. Více než deset křesťanů bylo zadrženo a vzato
do vazby.
Společenství čítající necelou stovku členů je již několik let neustále
obtěžováno agenty čínské komunistické strany kvůli tomu, že se odmítá připojit
k oficiálnímu Hnutí trojí soběstačnosti. V září 2018 přišel zákaz pořádání
bohoslužeb a konfiskace modlitebny. Od té doby se křesťané scházejí v
restauracích a hotelích, kde se již nejméně třikrát stali terčem podobné razie.
Poté, co se sborový starší Čang Čchun-lej dozvěděl o poslední razii, vypravil
se společně s dalšími křesťany na policejní stanici, aby se s policisty nějak dohodli.
Policisté však Čanga a několik jeho přátel zadrželi. Část z nich ještě ten den
propustili, bratr Čang s několika členy sboru je však podle posledních zpráv stále
zadržován.

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli
němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
Zjevení Janovo 1,7
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