BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NASLOUCHEJ MÝM SLOVŮM, HOSPODINE (Ž 5,1-13)
Já v tvé milosrdenství doufám!
Král David nás zavede do své modlitební komnaty a ukáže nám čtyři
charakteristiky opravdové modlitby. Podíváme se také, jakým
způsobem Bůh jedná se svým lidem a jak se svévolníky.
Text Písma – Žalm 5,1-13, ČEP:
1Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.
2Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. 3Pozornost
věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě! 4Hospodine, ty můj
hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím a budu čekat. 5Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý
nemůže být u tebe hostem, 6tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají
ničemnosti, 7do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má
Hospodin v ohavnosti. 8Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu,
smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. 9Hospodine, ve své spravedlnosti mě
veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. 10Vždyť na jejich
ústa není spolehnutí, jejich nitro je zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku úlisnosti.
11Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti,
vždyť vzdorují tobě! 12Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je
budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. 13Spravedlivému,
Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.

Otázky ke kázání:
1. Proč se máme modlit k Bohu?
2. Jaké jsou charakteristiky opravdové modlitby?
3. Je rozdíl v tom, jakým způsobem Bůh přistupuje ke svému lidu, a
jakým způsobem k nevěřícím hříšníkům?

I.

BŮH SLYŠÍ MODLITBY SVÉHO LIDU (V. 2-4)

 Jak si můžeme být jistí, že Bůh slyší?

Biblické odkazy:
 Ž 39,13; 55,17; 88,14; 143,1; Mt 5,3; Jk 5,13-17; Žd 5,7; L 18,1-8; J 14,13-14; 15,7-8;
Mk 9,22-23; Žd10,19-22;

II. BŮH NESLYŠÍ MODLITBY NIČEMNÍKŮ (V. 5-7)
 Proč Bůh nemůže vyslýchat modlitby ničemů?

Biblické odkazy:
 Iz. 1,12-15; Zj 4,8; Mt 5,44-45; Jób 25,5-6; Ž 1:6; 2:12; L 17m13; 18,13; Ř 6,23; 10,13;

III. BŮH SE SMILOVÁVÁ NAD SVÝM LIDEM (V. 8-9)
 Z jakého důvodu se Bůh smilovává nad svým lidem?

Biblické odkazy:
 Ž 1,1-2; 27,4; 2K 9,9; 1K 15,33; 2K 6,14; J 17,15-17;

IV. BŮH SOUDÍ HŘÍŠNÍKY (VERŠE 10 - 11)
 Proč Bůh tolik nenávidí hřích a hříšníky?

Biblické odkazy:
 Mt 23,27; Ř 1,16-17; 3,10-18; Ef 2,1-5; Iz13,6-9; Zj 6,15-17; Žd 10,31;

V. BŮH ŽEHNÁ SVÉMU LIDU (V. 12-13)
 Jak se Bůh stane hlavním zdrojem radosti člověka?

Biblické odkazy:
 1K 2,9; Ž 32,1-2; 33,12; 63,2-8; 65,5; Př 3,33; Ř 11,32-22; L 4,18-21;
Osmisměrka
APATYKA, ASENTA, ČTYRKA,
DOTAZ, EJEKTOR, EPOS, ETOL,
HERALDIKA, IRMA, JEDNOU,
KATANI, KVIZ, KVÍZ, KÝČE, LAŠK,
MASO, MOTO, NAZE, OKOS, ONEN,
OPTIK, OUTRATA, PARKUR, PATA,
PROVAZ, PŘEDPOKLADY, PUNK,
RÉVA, SKIN, SNĚM, SPEKULANT,
SRÁZ, STOJKA, ŠMUK,
TELEFONOVATI, UMOŘENÍ, VÍTR,
VNIK, VSUN, ZÁKALY, ZVUK

Tajenka Neh 8,10
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online (Teams).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Laos: Křesťané vyhnáni ze svých domovů
Policisté v osadě Pasing-Kang v laoské provincii Salavan 10. října vyhnali
sedm křesťanů z jejich domovů. V současné době žijí v provizorních
přístřešcích v džungli – jen proto, že se odmítli vzdát své víry. Příbuzní jim
chtěli donést jídlo a oblečení, ale vesničtí předáci jim v tom zabránili. Kromě
toho se příbuzní obávají, že by kvůli podobným snahám mohli sami přijít o
střechu nad hlavou.
Křesťané tvoří v této převážně buddhistické zemi přibližně dvě procenta z
celkového počtu obyvatel. Vládnoucí komunisté považují křesťanství za
severoamerické náboženství a nástroj k podrývání autority režimu.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Žalm 29,11
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