BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
UZŘÍ HO TI, KDO HO PROBODLI (ZJ 1,7)
Sláva Vzkříšeného
Zaměříme se na vzkříšeného Pána, ale nebudeme dnes mluvit o jeho
fyzickém vzkříšení, ale podíváme se na to, jak tento vzkříšený Pán přijde
znovu ve své slávě. Přijde v oblacích, uzří ho každé oko a budou kvůli
němu naříkat všechny národy.
Text Písma – Zjevení Janovo 1,1-8, ČEP:
1Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům,

co se má brzo stát;

to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a

naznačil
svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. 3Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze
těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. 4Jan sedmi církvím v Asii:
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho
trůnem 5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.
Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů 6a učinil nás královským kněžstvem
Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen. 7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho

každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země.
Tak jest, amen. 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který
přichází, Všemohoucí.

Otázky ke kázání:
1. Co znamenají slova o tom, že „přichází v oblacích“?
2. Jak Jan na tomto místě používá starozákonní proroctví?
3. Komu se zjeví Pán při svém druhém příchodu?

ZJEVENÍ PÁNA
 Vzkříšený Pán přichází ve slávě

Biblické odkazy:
 Za 12,10; Zj 17,14

I.

PŘICHÁZÍ V OBLACÍCH

 Proč je důležité vědět, komu jsme uvěřili?

Biblické odkazy:
 Ex 40,34; 1Kr 8,10-11; Dt 33,26; Iz 19,1; Da 7,13-14; Da 12,4; Zj 22,10; Mt 24,30.34; 1Pt
4,12-13;

II. UZŘÍ HO KAŽDÉ OKO
 Kdo jsou ti, kdo ho probodli?

Biblické odkazy:
 1Te 5,2; 2Pt 3,10; Mt 24,37-39; Iz 53,4-5; Ř 8,32; Zj 20,12-15;

III. BUDOU KVŮLI NĚMU NAŘÍKAT
 Proč lidé budou naříkat kvůli Kristu?

Biblické odkazy:
 Zj 6,15-17; Zj 9,20-21; Zj 16,11.21; Zj 1,3
Osmisměrka
ABSOLUTISMUS, AMONIAK,
ANTÉNA, ATAK, AULY, AUTO,
BACHYNĚ, BIŽU, BOUDA, BOUT,
ČUBKA, DUNĚT, ERBY, ETANOL,
FLOTILA, KINO, KOPIST, KREP,
KŘEČ, MÍCHA, MRTVICE, NEON,
OKOL, OVCE, PEJŘÍ, PODSVĚTÍ,
RAŠIT, RISK, ROUS, RUCE, SEVA,
STOVKA, STYDLIVOST, ŠERPA,
ŠUMA, TCHOŘ, TOMA, TŘPYT,
UPEVNIT, ÚVĚR, VYSLOUŽILEC,
ZEUS, ZPOVĚĎ, ZVON, ŽÁNR
Tajenka 2Pt 3,10
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Čína: Razie ve společenství, křesťané zadrženi
Pastor Ramdraš s manželkou Sunitou od roku 2001 slouží v malém
křesťanském společenství. Za ty roky se již mnohokrát setkali s výhrůžkami ze
strany místních obyvatel. 21. února za Sunitou přišel jeden vesničan a požádal ji,
zda by se s ním šla pomodlit za nemocného. Sunita bezelstně souhlasila, s mužem
odešla – a už se nevrátila.
Pastor se po chvíli vypravil ženu hledat, veškeré pátrání však bylo marné.
Obrátil se proto na policii, kde se však setkal s odmítnutím. Policisté se případem
začali zabývat až poté, co místní křesťané (spolupracující s partnerskou organizací
Hlasu mučedníků) pastorovi pomohli sepsat oficiální zprávu.
Nakonec vyšetřovatelé zjistili, že únosci Sunitu prodali obchodníkům s bílým
masem. Od nich se dostala do nevěstince v Rádžasthánu, vzdáleném více než 1400
kilometrů. Křesťané se za Sunitu začali modlit – a přibližně po měsíci ji policisté
vypátrali a vysvobodili.
Únosci byli zatčeni a Sunita umístěna do azylového domu, kde v současné
době žije s manželem a dětmi. Za vysvobození a opětovné shledání s rodinou je
vděčná, ale stále se uzdravuje z traumat, kterými si prošla.

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze
spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
Římanům 13,11
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