BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH ZJEDNÁVÁ PRÁVO
PRONÁSLEDOVANÉMU (Ž 7,1-18)
Hospodin je spravedlivý!
David se stal obětí bezpráví a je pronásledován. Nachází však
vysvobození ve svém Bohu, který je spravedlivým soudcem celé země!
Text Písma – Žalm 7,1-18, ČEP:
1Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. 2Hospodine, Bože

můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, 3aby mě jako lev
nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. 4Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco
spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, 5jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál
pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, 6ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a
zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu. 7Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,
proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.
8Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu. 9Sám Hospodin
povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.
10Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž
zkoumáš srdce a ledví! 11Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. 12Bůh je
spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. 13Což si znovu člověk nebrousí
svůj meč? Napíná svůj luk a míří, 14smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.
15Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy. 16Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do
pasti, kterou chystá. 17To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu
padne. 18Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu
Hospodina, Boha nejvyššího.

Otázky ke kázání:
1. Jak se máme zachovat, staneme-li se oběťmi pomluv a bezpráví?
2. Proč je pro Boha důležitá spravedlnost?
3. Jak se má křesťan postavit bezpráví ve společnosti?

I.

MODLITBA PRONÁSLEDOVANÉHO (V. 2 - 6)

 Proč jsou pomluvy tak nebezpečné?

Biblické odkazy:
 Ž 18,3; 30,3; 38,33; J 10,27-29; 15,25; 1S 16,21; 18,7-9; 24,10-11; 2S 16,7-8; Gn 3,15;
1J 3,8.12-13; Př 14,30; Mk 14,53-63;

II. VOLÁNÍ PO SPRAVEDLNOSTI (V. 7 - 11)
 Proč křesťané volají po spravedlnosti?

Biblické odkazy:
 Ř 12,19.21; 1Pt 2,22-23; 2K 10,3-5; Ž 25,16-17; 32,1-2; 146,7-9; Sk 5,11; Kaz 8,11; 2Pt
3,13; Iz 5,20; Př 3,5;

III. BŮH ROZSOUDÍ (V. 12 - 18).
 Proč je nejlepší čekat, až Bůh ukáže pravdu?

Biblické odkazy:
 Ř 1,28-32; 2,4-5; 10,9; Př 9,10; 16,18.25; 22,28; Abk 2,13; Ž 9,16; 10,4; 58,12; 73,17-20;
130,4; Kol 2,3; Zj 19,1-5;
Osmisměrka
AFÉRA, AKOLUT, AKTY,
AKUMULÁTOR, APATYKY, ASIE,
BATYMETR, BOUT, BRNĚT, CIRY,
ČELA, ČLEN, DĚVČE, DUKLY, ETYLY,
EUKALYPTY, FORMÁT, HAŠÉ,
INDURACE, LEPY, LÉZE, LOTO,
MAKÝ, MASÉR, NEUK, OBCE, ORLE,
OTEP, PROKURÁTOR, PUDL,
RAMPA, ROPA, RUCE, SHYB,
SUCHO, SULC, ŠKARPA, TOKY,
TRHAN, UFON, UPÍR, VĚDY, VIZE,
VLEK, ZERA
Tajenka Ž 89,15
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line (Teams).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázat bude Jarda z Sk 11.

Mexiko: Křesťané jsou vyháněni ze svých domovů, jejich obydlí ničena
Evangelikální křesťané ve městě San Cristóbal ve státě Chiapas jsou již
mnoho let vystaveni nepřátelství místních obyvatel. Při nepokojích v květnu
2016 bylo vypleněno a částečně zničeno 84 domů, 350 evangelikálů tehdy přišlo
o domov. Loni bylo stejným křesťanům zabráněno postavit kostel a opět
následovalo jejich vyhnání z domovů. A naposledy letos 10. ledna bylo ve městě
Mitzitón zdemolováno pět domů patřících křesťanským rodinám. Tentokrát se
muselo odstěhovat celkem 30 lidí.
Mnozí Tzotzilové, kteří praktikují směsici tradičního aztéckého náboženství
a katolicismu, důrazně nesouhlasí s šířením evangelikálního křesťanství v San
Cristóbal. Někdy dokonce obviňují Kristovy následovníky ze všeho špatného,
co se jim v životě přihodí.
Vyhoštění křesťané nyní musejí čekat na rozhodnutí místních předáků, zda
a kdy se budou moci vrátit.

Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
Žalm 103,6
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