BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BĚDA! (AB 2,6-20)
Hospodin kraluje!
Abakuk varuje před troufalými opovážlivci, kteří by chtěli předložit Bohu
své vlastní zásluhy, kteří by chtěli ukázat na své skutky a si zasloužit
spasení. Jsou to pyšní lidé, nenasytní jako smrt. Jim je určeno pateré
„běda“. Zároveň je toto pateré běda popsáno natolik široce a všeobecně,
aby se zde mohl najít každý, kdo bude číst Abakukovo proroctví.
Což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj? Bude
se říkat: Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? I tomu, kdo zástavou
zatěžuje. Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou, nevzchopí se ti, kteří se třesou strachem?
Budeš jim vydán v plen. Za to, že jsi plenil mnohé pronárody, budou plenit všechny
ostatní národy tebe za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech
jeho obyvatelích. Běda tomu, kdo chamtivě shání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil
hnízdo na výšině, aby se vyprosil ze spárů zla. Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit
konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu
mu odpovídat. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím.
Hle, což to není od Hospodina zástupů, když „lidé se namáhají, a pozře to oheň, národy
se lopotí pro nic za nic“? Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody
pokrývají moře. Běda tomu, kdo napájí svého bližního, tobě, který přiměšuješ jed svého
hněvu a opíjíš ho a na jeho nahotu se díváš. Dosyta se najíš pohany, ne slávy. I ty budeš
pít a ukáže se tvá neobřezanost. I na tebe dojde číše z pravice Hospodinovy a zlořečení na
tvou slávu. Násilí na Libanónu se obrátí proti tobě, pobíjení zvířat ti nažene děsu za
prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. Co
prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ni doufá její
tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Procitni", kdo říká
němému kameni: "Vzbuď se." Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo
zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se
před ním, celá země! (Ab 2,6-20)

Otázky pro děti:
1. Proč se Bůh staví proti pyšným?
2. Proč Bůh nenávidí násilníky?
3. Proč je důležité rozumět tomu, že Bůh kraluje?

ÚVOD A KONTEXT (V. 6a)
• Navazuje na „evangelium“ z veršů 4-5
Biblické odkazy:
 Ab 2,4-5; Mt 7,23;

I.

BĚDA NÁSILNÝM VYDĚRAČŮM! (V. 6b-8)
• Obžaloba všech, kdo působí násilí

Biblické odkazy:
 2Pa 36,18; Ga 6,7; Mt 26,52;

II.

BĚDA AROGANTNÍM CHAMTIVCŮM! (V. 9-11)
• Obžaloba všech, kdo se chtějí zajistit svými silami

Biblické odkazy:
 Ž 73,16-19; Př 24,24; Ž 147,10-11

III. BĚDA ZVRÁCENÝM VRAHŮM! (V. 12-14)
• Obžaloba těch, kdo převracejí právo.

Biblické odkazy:
 Jr 51,58; Ž 127,1-2; Nu 14,21; Iz 11,9;

IV. BĚDA OPILÝM NÁSILNÍKŮM! (V. 15-17)
• Obžaloba těch, kdo svádí své bližní a zneužívají je.

Biblické odkazy:
 Př 20,1; Ga 5,21;

V.

BĚDA MODLÁŘŮM! (V. 18-19)
• Obžaloba těch, kdo vkládají své naděje v lidské dílo.

Biblické odkazy:
 1K 8,4; Ž 115,5-8; Ab 1,11.16; Ga 5,20; 2Pa 36,14-17; 1J 5,21

ZÁVĚR: HOSPODIN KRALUJE! (V. 20)
• Setkání s Hospodinovou slávou mění život.

Biblické odkazy:
 Iz 48,11; Iz 6,3; Zj 19,1-2

Osmisměrka
FŮRA, ČINY, JENDA, SMĚNA, SOUD,
LOUPÁK, FLOK, OTEC, ÚNOR,
EGYPT, ŠMELC, HOMONYMA,
PŘEMĚNA, EDÉM, KOKS, KÚRA,
SMĚR, COUL, KOALY, BEAT,
INKRECE, BLINKR, KÓDY, SMYSL,
NOPY, CEMENTY, ARAB, FIAT,
SLZKA, POVĚRA, SRKY, DÉŠT, ŽÍNĚ,
GUMA, ÚSKOKY, MIKRON,
SUGESCE, RENOMÉ, OSEL, VLNKA,
UFON, RASER, NAHÁ, DĚLO,
EKRAN, IONT, PŘEPÁŽKA, ÚTES

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ab 2,1-5)
Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: J. Kernal (Ab 3,119), vedení – P. Steiger (Ž 21), památka – J. Kernal, chvály – Julie
& Pavel Petrečtí

Alžírsko: Za mřížemi kvůli příspěvku na Facebooku
Alžírský křesťan byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody (horní hranice
sazby) a byla mu vyměřena vysoká pokuta za to, že se v příspěvku na sociální
síti dopustil údajného rouhání islámu a jeho prorokovi. Soud s
devětačtyřicetiletým Slimane Bouhafsem proběhl 7. srpna ve městě Setif v
Kabylii na východě země. Právě zde žije převážná část stále nepočetné,
nicméně rychle rostoucí křesťanské menšiny v Alžírsku.
Slimane byl 31. července zatčen kvůli zveřejnění příspěvku na sociální síti, ve
kterém zmínil, že Ježíšovo světlo zvítězilo nad „lží“ islámu a jeho proroka.
Přiložil také fotografie zachycující vraždu civilisty islámským teroristou.
Podobné materiály považují místní orgány za urážku islámu, který je podle
alžírské ústavy oficiálním náboženstvím. Alžírský trestní řád umožňuje
potrestat každého, kdo je usvědčen z hanobení islámu a jeho proroka
Mohameda, třemi až pěti lety odnětí svobody a vysokou pokutou.
Zpráva šokovala Slimanovu rodinu, kteří označili celý proces za „podvod“.
Příbuzní mají o křesťana značné obavy, neboť je vážně nemocný a jeho
zdravotní stav by se mohl ve vězení prudce zhoršit. Podle informací jeho dcery
trpí zánětlivým revmatismem, což je choroba, která se typicky zhoršuje právě
ve stresových situacích. Prezident Alžírské protestantské církve uvedl, že se
jejich právník proti rozsudku odvolá.

Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou
chválu nepostoupím modlám.
Izajáš 42,8
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