BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
LÉK NIČIVĚJŠÍ NEŽ NEMOC (AB 1,12-2,1)
Bůh je věčný a svatý
Abakuk nejprve vyznává, že věří v Boha, který je větší, než trest, který
tento Bůh přináší, ale hned vzápětí znovu upadá do pochybností – jak je
možné, aby Bůh k léčení použil lék, který bude strašlivější a ničivější než
nemoc samotná? Znovu vidíme, jak moc prorok potřebuje porozumět tomu,
kdo je Bůh a jaké jsou jeho plány s Božím lidem. K tomu také směřuje
tento text, který končí prorokovou důvěrou, že Bůh mu dá porozumění.
Ab 1,12-2,1:
Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme.
Hospodine, pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal. Tvé
oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy
trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Což jsi
učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo?
On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je
chytá. Proto se raduje a jásá. Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí
kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího
pokrmu. Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu
vraždit pronárody? Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na
hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď
dostanu na svoji stížnost.
Otázky pro děti:
1. Co se musíme učit o Boží velikosti?
2. Proč Bůh používá zlo?
3. Co se stane, když budeme vytrvale prosit Boha?

I.

BOŽÍ VELIKOST (V. 12-13)
• Prorokovo vyznání

Bůh je větší než Chaldejci.
Abakuk vyznává Boží velikost, svatost a slávu. Skládá svou důvěru do
Božích rukou.

Biblické odkazy:
 Mt 16,3; Ab 2,4; 2K 5,7; 1Pt 5,6-7; Lv 26,13-41; 2Pa 36,11-21;

II.

BOŽÍ METLA (V. 14-17)
• Prorokova stížnost
Bůh používá lék, který je ničivější než samotná nemoc.
Bůh používá zlo, aby potrestal zlo. Musíme rozumět tomu, co je to
hřích, a co znamená, že Bůh je svatý.

Biblické odkazy:
 Jr 27,6-8; Lk 13,1-3; Ř 6,23; Ž 7,12; Př 16,4; Mt 18,8-9;

III. BOŽÍ ODPOVĚĎ (V. 2,1)
• Prorokova důvěra
Bůh odpovídá na naše vytrvalé volání.
Musíme bdít, stát na stráži, vyhlížet jeho slovo a prosit o odpověď.

Biblické odkazy:
 Sk 17,11; Mt 7,7-11; Ř 10,9-11; Mt 11,28; Ab 3,17-18

Osmisměrka
RUČITELÉ, AKLÉ, SNÍH, ŽĎÁR,
ANSÁMBL, RUCE, NÁSTUPY, ŠLOH,
BROŽE, KUŘE, AULY, PLNOVOUS,
ODNOŽ, KOČÍ, NAJÍT, KOVÁNÍ,
HADI, SOPOUCHY, BRADA, KVAS,
AUDITOR, BLECHY, SLEĎ, KNÍŽE,
LÁHEV, NEONY, STANOVY,
OTEPLIT, SVAH, OCKO, KRAJ,
HONĚNÁ, VOUSY, VELÍN, ŠUNT,
POSEDLOST, PODPĚRY, SMEŤ,
ROSA, MALÍŘI, SILO, MILOST, LODI,
ŽALÝ, EVKA, NEUK, IONY, USÍNAT,
SHUK
Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ab 1,12-2,1)
Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: P. Steiger (Účel a
smysl biblického mluvení v cizích jazycích), vedení – J. Prorok (Ž
16), památka – J. Prorok, chvály – A. Vorsa & B. Proroková
Pátek 12. 8. v 1800 (v kanceláři) – Pokračování vyučování na téma
„Evangelium bohatství, zdraví a prosperity“ (dále v pátek 26. 8.).

Keňa: Zemědělské projekty na podporu místních křesťanů
Členové domácích společenství v západní Keni se účastní více než 30
zemědělských projektů, které jim pomáhají nejen ekonomicky – současně
nabízejí příležitosti k výchově učedníků z věřících pronásledovaných
somálskou teroristickou skupinou al-Šabáb. Prostředky získané z prodeje
výpěstků zajišťují církevním společenstvím obživu, ale také jim umožňují
budovat zavlažovací systémy a podporovat misijní práci.
Církevní vedoucí jsou nadšení z příležitosti využívat farmaření jako nástroj k
výchově učedníků a prakticky demonstrují, jak může evangelium proměnit
všechny aspekty života jednotlivce. Modlete se za další rozvoj těchto
zemědělských projektů. Kéž na zapojených křesťanech spočine Boží
požehnání, zatímco získávají užitečné pracovní zkušenosti a navazují vztahy s
lidmi ve svém okolí.

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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