BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
CO TĚ BUDE ZDOBIT? (Ž 32,1-11)
Nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu!
Podíváme se na blaženost odpuštění hříchů (v. 1-2), ukážeme si trýzeň
hříchu a vysvobozující úlevu vyznání (v. 3-5), všimneme si Boží laskavé
výzvy, která nás všechny volá k pokání (v. 6-7), uvidíme Boží zaslíbení (v.
8) a připomeneme si dobrou radu, kterou Bůh dává svému lidu (v. 9-11).
Text Písma:
1Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. 2Blaze
člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 3Mlčel jsem a
moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. 4Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,
vysychal mně morek jako v letním žáru. 5Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost
jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal
nepravost, hřích můj. 6Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I
kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. 7Tys má skrýše, ty mě chráníš před
soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. 8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu,
kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. 9Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu:
toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. 10Mnoho bolestí postihne
svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. 11Radujte se z
Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

Otázky ke kázání:
1. Jak Bůh odpouštěl hříchy ve Starém zákoně?
2. Proč David mlčel?
3. Jak se člověk může radovat z Hospodina?

I. BLAŽENÉ ODPUŠTĚNÍ (V. 1-2)
 Jak mohl David rozumět odpuštění hříchů?

Biblické odkazy:
 Ž 29,3-8; 1Pt 4,17; Ž 51,15; Gn 1,31; Ž 1,1; 1J 1,9;

II. VYSVOBOZUJÍCÍ VYZNÁNÍ (V. 3-5)
 Jak souvisí vyznání hříchů s pravdou?

Biblické odkazy:
 Jon 2,2-11; 2Pa 33,12-13; Ž 51,6;

III. LASKAVÁ VÝZVA (V. 6-7)
 Kdo se má podle Davida modlit k Bohu?

Biblické odkazy:
 Př 17,28; Žd 3,7-8; Žd 12,17; Ž 39,5.8; Sk 16,35; Žd 11,38; J 16,33

IV. BOŽÍ ZASLÍBENÍ (V. 8)
 Co všechno Bůh slibuje v tomto verši?

Biblické odkazy:
 Př 2,1-5; Mt 7,7-8;

V. MOUDRÁ RADA (V. 9-11)
 Kdo může milovat Hospodina?

Biblické odkazy:
 Ef 4,24; Dt 28,47; Ž 5,12-13

Osmisměrka
ODBORÁŘ, AVIRIL, STRAKA, STÁLE,
KRUTOVLÁDCE, ORBITA,
TRAKTORISTKY, HUSY, DEKO,
SRÁZ, OBLAČNOST, BRZDY, STRŽ,
SLÁŇ, DIÁŘ, FERDA, ORLE,
TRUMPETISTKA, ILIADA, KAMORA,
KUKA, VÝZBROJ, SLOUHA, SUZUKI,
KULTIVÁTOR, HUMANISMUS, KLAS,
TYČINKY, AVIA, ATOL, LOPATKA,
TÁTA, HOROSKOPY, SPISY, ÚTLÝ,
RÉTA, DBÁT, RAUTY

Tajenka Ž 130,4
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P.
Petrecký, Památka P. Růžička, chvály M. Petrecká.

Křesťanka čelí obvinění poté, co se ubránila útočníkovi
Nang Tookta Phetsomphone strávila již téměř šest měsíců v laoském vězení
poté, co se ji bývalý zaměstnavatel pokusil znásilnit a při vzájemném zápase
utržil bodnou ránu nožem a zemřel. Aby byla dívka propuštěna z vazby, musejí
příbuzní zaplatit v přepočtu 260 000 korun a zříct se své víry v Krista. O případu
jsme poprvé informovali přibližně před měsícem. Greg Musselman z
kanadského Hlasu mučedníků později o Tooktině nešťastné situaci hovořil s
Patrickem Kleinem z organizace Vision Beyond Borders. Rozhovor (v
angličtině) je k dispozici online.
Vyprošujte Tooktě nadpřirozené povzbuzení, zatímco se vyrovnává s
traumaty spojenými s nevybíravým zacházením bývalého zaměstnavatele,
pokusem o znásilnění i ze zabití útočníka v sebeobraně. Modlete se, aby náš
Bůh, vševědoucí spravedlivý Soudce, který zná i skryté úmysly lidských srdcí,
naplňoval moudrostí všechny, kdo tento případ řeší. Kéž je Duch svatý
Rádcem, Prostředníkem, Uzdravitelem a Vysvoboditelem všem postiženým,
včetně příbuzných Tookty i jejího bývalého zaměstnavatele. Proste, ať si Bůh
použije vše, co bylo původně zamýšleno k zlému, k naplnění svých plánů a
spáse mnohých.

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je
budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.
Žalm 5,12
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