BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SPRAVEDLIVÝ Z VÍRY BUDE ŽIV (AB 2,1-5)
Bůh vyhlašuje evangelium
V našem dnešním textu se vrátíme znovu k prvnímu verši druhé kapitoly,
k Abakukovu hledání odpovědi na svou stížnost. Potom uvidíme jednak
závažnost odpovědi, kterou mu Bůh dává i vlastní odpověď – jeden
z nejdůležitějších veršů Starého zákona, verš, který několikrát používá
apoštol Pavel k vysvětlení evangelia, k pochopení ospravedlnění skrze víru.
Ab 2,1-5:
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. Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je
na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k
určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde
zcela jistě, zadržet se nedá.“ Pozor na opovážlivce; není v něm duše
přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Jako víno oklame, tak
neobstojí troufalý muž. Rozevírá chřtán jako podsvětí, zůstane jako smrt
nenasytný, i kdyby pro sebe zabral všechny pronárody a všechny národy
shromáždil k sobě.
Otázky pro děti:
1. Jak dlouho se má křesťan modlit?
2. Proč musíme brát Boží slovo vážně?
3. Jak se člověk může stát před Bohem spravedlivým?

I.

PROSBA O VYSVĚTLENÍ (V. 1)
• Prorok přináší svou stížnost Hospodinu

Biblické odkazy:
 Ř 1,16-17; Jb 13,3; Jb 23,3-4; Ex 33,21-23; 1Kr 19,11; Iz 21,8; Jk 4,2-3; Ž 3,5; Lk
18,1-8

II.

ZÁVAŽNOST VYSVĚTLENÍ (V. 2-3)
• Bůh ukazuje na vážnost a nevyhnutelnost odpovědi
A. Zapsané na desky (v. 2)

B. Míří k cíli (v. 3a)

C. Vytrvej! (v. 3b)

Biblické odkazy:
 Ž 29,4.9; Iz 8,1; Iz 30,8; Jr 30,2; Ko 2,14; Ko 1,23; Ga 4,4-5; Žd 10,36-37; 1J 2,18;
1Te 4,17-18; Žd 10,37-38;

III. OBSAH VYSVĚTLENÍ (V. 4-5)
• Bůh vysvětluje evangelium
A. Pozor na opovážlivce! (v. 4a)

B. Spravedlivý bude žít! (v. 4b)

C. Svévolník spěje k svému cíli (v. 5)

Biblické odkazy:
 Gn 3,15; Gn 4,1; Jk 4,6; Dn 4,27.34; 1K 10,12; Mt 5,20; Ef 2,9; Sk 14,22; Ž 1,5-6

Osmisměrka
UPÍT, PÉRO, PRSO, EURO, MECHY,
OBLÍ, BUNKRY, MELY, SIOUX, CÉVA,
KADLUBY, DNES, FRANKOLÍN,
OZEV, KÝČE, OTROK, NOTÁŘ, ŠMAK,
ESKALÁTOR, EDÉM, KYTY,
SUDLICE, DEKL, VYLISOVAT, TVÍD,
TAJE, LAKTOSA, DOBYTEK,
DOUFAT, MEŠKAT, ÉTER, ŠLACHY,
TÚJE, OCHOZ, ČASOVAT, OLŠE,
VDECH, FETY, MALODUŠE, STÉNAT,
RISK, OBAL, KAVKAZ, KOPR, KOALA,
ŠIPKA, SVAZ

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ab 2,1-5)
Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: J. Prorok (Fp
1,15nn), vedení – P. Steiger (Ž 18), památka – P. Steiger, chvály –
A. Vorsa & B. Proroková
Pátek 26. 8. v 1800 (v kanceláři) – Pokračování vyučování na téma
„Evangelium bohatství, zdraví a prosperity“.
Nigérie: Pastorův život byl při útoku ušetřen
Pastor Hamza Alkali se stal nedávno terčem útoku, po kterém musel
podstoupit operaci – lékaři mu amputovali torzo uťaté ruky a zápěstí. Přestože
přišel o ruku, šestašedesátiletý pastor je velmi vděčný. „Kdyby se mnou nebyl
Bůh, fulský (pastevec) by mě připravil o život,“ tvrdí pastor Hamza. „Řekl jsem
tomu fulskému muži, že Bůh – který mě stvořil ke svému obrazu – mu nedá
moc, aby mě zabil.“ Když církevní vedoucí spatřil muže blížícího se k jeho poli,
domníval se, že jenom projde kolem, a tak pokračoval v práci. Fulský pastevec
však bez jakého varování nebo pozdravu přišel až k pastorovi a vyzval ho, aby
mu dal svůj mobilní telefon. Pastor Hamza odmítl, načež na něj muž zaútočil
mečem a poranil mu ruku. Nastala šarvátka, ve které se pastorovi nakonec
podařilo útočníkovi meč vytrhnout, dříve než mu mohl způsobit další zranění.
Pastor Hamza je přesvědčen, že stejně jako byl pronásledovaný Ježíš Kristus,
musejí procházet těžkostmi a zakoušet pronásledování i křesťané: „Každý
křesťan, který zakouší pronásledování, by měl zůstat pevně stát (ve víře), neboť
Bůh takového člověka neopustí. Naši nepřátelé by měli vědět, že se jednoho
dne ocitnou před Bohem, aby se (zodpovídali) ze všeho, co vykonali tady na
zemi. A tak by se měli přiblížit k Bohu… činit pokání a opustit zvrácené cesty,
po kterých dnes kráčí.“

V evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k
víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘
Římanům 1,17
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