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MÁME VELKÉHO BOHA - MAL 1,6-11
Bůh je vyvýšený a svrchovaný, plný slávy a milosti
6

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li
"Jsem li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li
Jsem
Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé
jméno. Ptáte se: »Čím zlehčujeme tvé jméno?« 7Přinášíte na můj oltář poskvrněný
chléb a ptáte se: »Čím jsme tě poskvrnili?« Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není
třeba brát vážně. 8Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte
kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li
získáš tak
9
jho přízeň a přijme-li
li tě, praví Hospodin zástupů. Tak tedy proste Boha o shovívavost,
aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak mohu někoho z vás
přijmout? praví Hospodin zástupů. 10Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel
dveře,
e, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám ve vás zalíbení, praví
Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. 11Od východu slunce až na

západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet
mému jménu kadidlo a čistý
čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi
pronárody, praví Hospodin zástupů.

Shrnutí:

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního
terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si
připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán.
Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak
snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému
kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného
Pána.

ÚVOD
Tím nejdůležitějším v životě křesťanů je Bůh sám.
Problém malého Boha není ničím novým, co bychom museli řešit až
dnes – Izraelci se s tím potýkali v průběhu celé své historie a proroci je
kvůli tomu opakovaně volali k pokání.

Malachiáš adresoval svá slova Božímu lidu. Podobná slova nalezneme
také v Novém zákoně a jsou určena církvi.
I my potřebujeme přemýšlet o tom, kdo je Bůh.

Biblické odkazy:
 Ž 115,4-8; 1 Tm 4,1;

1.

VYVÝŠENÝ BŮH
• Bůh je vyvýšený nade vše

Bůh je veliký mezi národy.
To, jak se křesťané staví k Božím věcem, k uctívání, k poslušnosti
Božímu slovu, k obětování, k modlitbě, … ukazuje na to, jak smýšlejí o
Bohu a jak vážně Ho berou.
Ale samotní Izraelci ztratili ze zřetele Boží velikost a nádheru a dostali
se do stavu, kde ve skutečnosti pohrdali Bohem. Přestali přemýšlet o Boží
slávě a to je zavedlo do neúcty a k tomu, že si ani neuvědomovali, co
vlastně dělají.

Biblické odkazy:
 Iz 66,1; 2 Pa 2,5; Mal 1,2; Ex 19,5-6; Iz 6,5; Ř 7,24-25; Mt 11,29
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2.

CHVÁLYHODNÝ BŮH
• Bůh je hoden chvály

1. Bůh je hoden chvály kvůli tomu, kým je.
2. Bůh je dobrý.
3. Bůh je milosrdný.
4. Bůh se o nás stará.
5. Bůh je plný milosti a slitování.
6. Bůh nás miluje.

Biblické odkazy:
 J 4,19-24; Ž 86,9-10; Ž 100,4-5; Ž 147,7-9; Lk 19,10; Ř 12,1; Ef 2,4-5;

3.

BŮH ZÁSTUPŮ
• Bůh je Bohem zástupů ze všech národů

Bůh ukazuje Izraelcům, že je skutečně velikým Bohem. Vybere si svůj lid
ze všech národů od východu na západ.
Celé zástupy budou před Bohem v nebi oslavovat Jeho Syna, Božího
beránka, který zemřel za naše hříchy. Celé zástupy vykoupených, spolu
se zástupy andělů volají: Sláva!

Biblické odkazy:
 Ž 89,9; Lk 3,8; Mt 11,28; J 6,37.40; Zj 19,1; Ž 24,10
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium – Mal 1,6-11 (prostudujte text i otázky ke
studiu, připravte si otázky, poznámky, …) + modlitební setkání
30

Neděle 9 - Společné shromáždění v Domě techniky

K modlitbám:
Kolumbijští křesťané musejí zůstávat ve střehu, neboť zemi neustále sužují
násilnosti, při kterých umírají lidé. 12. května explodovala nálož v Puerto Lleras,
která připravila o život několik policistů a zranila civilisty postávající opodál. Již
několik měsíců členové nejvýznamnější kolumbijské marxistické povstalecké
skupiny, Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), v celé rozsáhlé oblasti
zabíjejí lidi na ulicích a zapalují autobusy. Partyzáni z FARC rovněž uskutečňují
vnitřní čistku, při které údajně umírá spousta někdejších členů na základě obvinění,
že zradili věc komunismu. Existuje podezření, že mnozí ze zavražděných byli tajní
křesťané. „Za dlouhé roky, co v Kolumbii žijeme, dosud nikdy nebyla situace takto
nestabilní,“ prohlásil jeden z kontaktů Hlasu mučedníků. „Současně však věříme, že
to je dosud nejpříhodnější doba pro zvěstování evangelia.“
Modlete se za pracovníky, kteří dodávají Bible kolumbijským věřícím v této
oblasti. Potřeba Biblí je podle dostupných zpráv značná. Modlete se také za
efektivitu nejrůznějších dalších oblastí křesťanské služby v Kolumbii. Proste
Boha, aby vedl a zachovával nové věřící, kteří mu slouží v atmosféře
intenzivního, neustávajícího násilí. Modlete se za pronásledovatele křesťanů v
Kolumbii, aby činili pokání a přijali Krista jako svého Pána.

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
Lukáš 19:10
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