BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BOŽÍ RUKA V UDÁLOSTECH KOLEM NÁS (AB 1,1-11)
Podivuhodné cesty Boží
Prorok Abakuk na začátku příliš nerozuměl Božímu jednání v tom, co se
dělo kolem něj. Byl zmatený a ptal se, co se děje, že Bůh mlčí. Proč Bůh
nejedná? A možná ještě lépe – proč Bůh nejedná tak, jak my bychom si
představovali, že by měl jednat? Odpověď této malé knihy na tuto otázku je
velmi jasná – protože Bůh je Bůh a jedná tak, jak On sám chce.
Ab 1,1-11:
Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o
pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty
nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení
hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostli se spory a sváry.
Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého
obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Pohleďte na
pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich
dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám
Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se
zmocnil příbytků, které mu nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje
vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější
než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka
žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za
násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku. Z králů si tropí
žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne
prach a dobude ji. Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za
boha má vlastní sílu.
Otázky pro děti:
1. Proč to někdy vypadá, jako kdyby Bůh mlčel?
2. Jaké nástroje Bůh může použít k výchově svých dětí?
3. Jak Bůh naloží s každým zlem na světě?

ÚVOD (V. 1)
• Boží záměry jsou neuchopitelné
Bůh vložil na proroka břemeno vidění – je to břemeno, které je dané
všem Božím dětem.

Biblické odkazy:
 2Pt 1,20-21; 1Pt 1,11-12; Iz 55,8-9; Ř 11,34-36;

I.

BOŽÍ MLČENÍ (V. 2-4)
• Kde je Bůh, když se dějí zlé věci?
Klademe si stejnou otázku, jako si kladl prorok Abakuk – Copak Bůh
nehodlá nic dělat se vším zlem, které se kolem děje?

Biblické odkazy:
 Ž 73,2-3.11-13;

II.

BOŽÍ JEDNÁNÍ (V. 5-10)
• Bůh přichází s překvapivým řešením
Bůh povolává Chaldejce, národ krutý a zlý, který bude Božím
nástrojem výchovy Božího lidu.

Biblické odkazy:
 Ab 1,12-13; Ř 1,18; 1Pt 4,17-18; Dn 2,21; Ab 2,4; Ř 1,17; Ga 3,11; Žd 10,38; Zj
3,1-3;

III. BOŽÍ SOUD (V. 11)
• Bůh potrestá každé zlo, i to, které použije ke své slávě
Bůh stvořil každou nádobu (každého člověka i každý národ) podle
svého záměru a ke svému cíli.

Biblické odkazy:
 Iz 10,5.15; Ř 1,21; Ab 2,14;

Osmisměrka
ČEPY, ČÍŠE, ARIE, SETR, ZLOM,
PLÁCAT, ROUROVOD, VRAK, KVÉR,
ČIVA, DOTAZ, TOPINKA, SDĚLENÍ,
ROVY, POUČKA, KVAŠ, DRÁT, MELA,
SVŮDCE, KREP, LOTR, GAUČ,
RUBÁŠE, LÉZE, LIKR, POSUN,
ČINŽE, SRNY, JEDY, DARY, SRST,
HLUČNO, DEKA, SPRINTER,
NEOTESA, DÁMA, PLŽI, ZVRAT,
BULDOCI, ŠERM, SPRAVIT, EURO,
ETUDY, KROUPY, BRUSEL, BULHAR,
VRUB, JULIE, MLAT

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ab 1,1-11)
Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: J. Prorok (Fp
1,12nn), vedení – A. Vorsa, památka – P. Steiger, chvály – A. Vorsa
& B. Proroková
Pátek 1800 (v kanceláři) – Vyučování na téma „Evangelium bohatství, zdraví
a prosperity“ (dále v pátek 5. 8. a 19. 8.).
Rusko: Putin podepsal návrh zákona obsahující protikřesťanská
opatření
Před několika týdny se objevila zpráva, že prezident Vladimir Putin má
nejpozději do 20. července rozhodnout o podpoře zavedení zákona proti
terorismu. Návrh obsahoval celou řadu silně protikřesťanských ustanovení, což
vyvolalo protesty místních církví. Putin návrh podepsal již 3. července.
Zákon ukládá každému občanovi povinnost získat svolení státních orgánů
dříve, než se bude s kýmkoli sdílet o svou víru, byť by se jednalo o pouhý
neformální rozhovor nebo e-mailovou pozvánku do sboru adresovanou příteli.
Dokonce i v soukromých domech a bytech bude pořádání bohoslužeb a
modlitebních setkání povoleno pouze v případě, že se setkání nebudou
účastnit žádní nevěřící. Kromě toho budou společenství nově zodpovídat za
aktivity svých členů. Například pokud člen společenství zmíní svou víru v
rozhovoru s kolegou v práci, nebude potrestán jen on, ale i jeho společenství.
Fyzickým osobám hrozí pokuty ve výši v přepočtu téměř 20 000 korun. Zákon
také zavádí určitá omezení pro navazování kontaktů s cizinci. Pokud někdo
není ruským občanem, může navštívit bohoslužbu jen s platným pracovním
povolením, jinak mu bude hrozit finanční postih a vyhoštění.

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole
nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu
jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.
Abakuk 3,17-18
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