BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KROKY DO NEBE (Ž 130,1-8)
U tebe je odpuštění a hojné milosrdenství
V prvních dvou verších je vyjádřeno volání věřícího. V dalších dvou
verších je potom vyznání zoufalé duše, které ukazuje na Boží velikost,
svatost i dokonalost odpuštění. To vede k čekání na Boha a na jeho Slovo,
které ujišťuje věřící o Boží věrnosti, milosrdenství a hojném vykoupení.
Text Písma:
1Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, 2Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé
ucho pozorně vyslechne moje prosby. 3Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo
obstojí, Panovníku? 4Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. 5Skládám naději v
Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 6Má duše vyhlíží Panovníka
víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 7Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je
milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 8on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

Otázky ke kázání:
1. Proč je důležité spolehnout se na to, že Bůh odpovídá?
2. Jak souvisí odpuštění hříchů s bázní?
3. Co znamená hojné vykoupení?

I. PRONIKAVÉ VOLÁNÍ (V. 1-2)
 Proč se křesťan nemůže obejít bez modlitby?

Biblické odkazy:
 Ž 139,3-4; Jk 5,13; Žd 11;

II. POKORNÉ VYZNÁNÍ (V. 3-4)
 Proč si musíme připomínat, komu jsme uvěřili?

Biblické odkazy:
 Ž 7,12; Jr 31,34; Ko 2,13; Ř 10,11;

III. POZORNÉ VYHLÍŽENÍ (V. 5-6)
 Proč křesťané vyhlížejí Pánův druhý příchod?

Biblické odkazy:
 Mt 11,28; Ř 8,32-34; J 8,12; Lk 1,78

IV. PLNOST VYKOUPENÍ (V. 7-8)
 Ke komu musíme jít pro hojnost vykoupení?

Biblické odkazy:
 1Pt 2,9; 1Pt 5,7
Osmisměrka
ŠÁLA, MUSEUM, BLBEC, MOSTY,
RYNK, MAZADLO, URAGÁN, KAPSY,
ÚSTA, HUMANISMUS, OPUKA, SLIZ,
REKCE, ZCHÁTRALOST,
ASYMETRIE, BODY, SMYKY,
INTRIKOVATI, IRMA, DECHY,
DŮCHOD, IGLÚ, MADLA, PATOKY,
ARTUŠ, ÚČTY, CEJN, CHLÉB,
HEJTMAN, KLOAKA, STRÁNKA,
NUGA, SVĚTEC, SPAD, OKULTISTA,
HROT, VNAD, STOA, LÉTA

Tajenka Jr 31,34
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 130).
Sobota 900 Biblické studium pro muže, 1300 Biblické studium pro ženy.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ž 15), vedení M.
Nutil, Památka A. Vondruška, chvály M. Petrecká.
V neděli 21. 6. budeme mít po shromáždění pracovní shromáždění sboru.
Pokud je to možné, buďte prosím přítomní.
Afghánistán: Bůh jedná uprostřed utrpení
Zatímco je Afghánistán stále sužován vážnými problémy politického rázu,
pro místní občany to znamená četné komplikace v každodenním životě. K tomu
ještě přičtěme skutečnost, že zvěstování evangelia je v této zemi nelegální a
může mít pro křesťany vážné následky. Kristovi následovníci se tak musejí
potýkat s dodatečnými problémy, které se týkají jenom jich, včetně chybějící
svobody k účasti na veřejných bohoslužbách. Navzdory všem obtížím Bůh v
Afghánistánu stále jedná.
Místní křesťané se scházejí v soukromých domech a bytech ve stovkách
malých skupinek ke společnému studiu Bible formou vyprávění příběhů. Tyto
skupinky jsou obzvlášť efektivní v oslovování žen, které většinou musejí
zůstávat doma. Užitečným nástrojem pro zvěstování evangelia se ukázaly být
také sociální sítě.
Zatímco se mnozí Afghánci obracejí ke Kristu, stále je zapotřebí vykonat
mnoho práce. Celá řada etnických a jazykových skupin nemá k dispozici
překlad Bible do svého rodného jazyka, a opozice vůči křesťanství v těchto
komunitách i nadále zůstává silná.

Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Žalm 13,6
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