BIBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ODHALENÉ BOŽÍ POVOLÁNÍ
(MAL 2,1-9)
Malachiáš 2:1 Nuže, kněží, je o vás rozhodnuto takto:
2 "Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat
mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše
žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete.
3 Hle, obořím se na vaše potomstvo, vmetu vám do tváře výměty,
výměty z vašich svátečních obětí. Vynesou vás i s nimi.
4 Věděli jste to, vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí: Chci mít
smlouvu s Lévim, praví Hospodin zástupů.
5 Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň,
aby žil v mé bázni a děsil se mého jména.
6 Zákon pravdy byl v jeho ústech, bezpráví se na jeho rtech
neobjevilo; chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od
nepravosti.
7 Vždyť rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon,
neboť on je poslem Hospodina zástupů.
8 Vy jste však z této cesty sešli, mnohé jste přivedli k tomu, že
klopýtli o zákon, porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin
zástupů.
9 Proto i já jsem způsobil, že jste v nevážnosti a ponížení u všeho
lidu, za to, že nestřežíte mé cesty a při výkladu zákona straníte
osobám."
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I.

ÚVOD: BŮH DNES JEDNÁ

Biblické odkazy:
 Gn 11:4; Sk 17:27;

II. DŮSLEDKY NEVĚRNOSTI (1-4,8-9)
A. Povolání kněží
B. Úkol kněží
C. Varování kněží
D. Boží soud
Biblické odkazy:
 Dt 21:5; Lk 12:48; Ř 1:23; Iz 42:8; Ef 5:8; Žd 13:7; Žd 12:6; Žd 10:31; Nu 6:24-26; 1S
2:12-17; Dt 5:9; Dt 24:16;

III. SMLOUVA S LÉVIM (V.4)
A. Novýma očima
B. Nové povolání
Biblické odkazy:
 1Pt 2:9;

IV. ZNOVU ODKRYTÁ NÁPLŇ SLUŽBY KNĚŽÍ (5-7)
A. Smlouva pokoje s Bohem
B. Křesťanova cesta k oslavě Boha
Biblické odkazy:
 Mt 28:19-20

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
26. dubna 2020 © BSK

