BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ (Ž 46,1-12)
Hospodin kraluje
Tento žalm je velkým povzbuzením pro věřící a zároveň velkou výzvou pro
ty, kdo nevěří, protože ukazuje, kdo je náš Bůh, jak je velký a mocný.
Dává nám jistotu, když přicházejí nejrůznější těžkosti a bouře a přináší
pokoj do našich srdcí.
Text:
1[Pro
2Bůh

předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.]

je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 3Proto se bát

nebudeme, byť se převrátila země a [základy] hor se pohnuly v srdci moří. 4Ať si jejich
vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! -Sela5Řeka

svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. 6Nepohne se,

Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. 7Pronárody hlučí,
království se hroutí, jen vydá hlas [a] země se rozplývá. 8Hospodin zástupů je s námi,
Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela9Pojďte

[jen], pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! 10Činí

přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11„Dost

už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v

zemi.“ 12Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela-

Otázky ke kázání:
1. Kdo může Boha nazývat svým útočištěm?
2. Jak může být člověk oblažován řekou Boží?
3. Proč máme Boha uctívat a vyvyšovat?

ÚVOD
• Žalm Martina Luthera
Píseň o velikém Božím vítězství.

I.

ÚTOČIŠTĚ VE FYZICKÝCH BOUŘÍCH (V. 2-4)
• Bůh je naše útočiště v každé těžkosti

Biblické odkazy:
 Ž 121,1-2; J 14,9; 1J 2,23; Ř 10,11; Gn 3,17-19; Gn 1,31; Mt 8,26;

II.

ÚTOČIŠTĚ V DUCHOVNÍCH BOUŘÍCH (V. 5-8)

• Bůh je náš štít v každém duchovním útoku

Biblické odkazy:
 Ez 47,1; Jer 2,13; Zach 13,1; J 7,37-39; J 14,23; Mt 16,18; Zj 7,9; 2Kr 6,16-17; Gn 35,5

III. ÚTOČIŠTĚ VŽDY A VŠUDE (V. 9-12)
• Hrad náš přepevný

Biblické odkazy:
 2Kr 1; 2Kr 19;35; Ž 46,11; J 3,16; Ko 1,13; Ř 10,11

Osmisměrka
TVAROH, KOŠÍKY, STRŽ, UČIVO,
ZRCADLOVKA, MÚZY, SONG, SELA,
GNOSEOLOGIE, HOROSKOP, VODY,
JEEP, HARPUNA, MĚSTO, TRAMVAJ,
TICHO, BĚHAT, ÁCHAT, PĚNÍ, TOKY,
WOOD, ORLI, KYPR, PRCHA, SILK,
AKOLOGIE, HORY, DYSPNOE,
GUANO, ARSEN, PAUZA, HORKO,
VZNOS, LAOSAN, LEONKA, FÁRO,
AEROBUS, ŠPION, MAČKAT, STYKY,
CENSOR

Tajenka Žd 13,5:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 46).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (1Tm 5,17-25),
vedení K. Trnka, památka J. Jindra, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.
Letní páteční studium v Divadle Kámen (vždy od 1800):
21. 7. – Co to znamená, že jsme nezávislý sbor
12. 8. – Jaké jsou další typické charakteristiky našeho sboru
26. 8. – Co to znamená být součástí Biblické církve Praha

Vietnam: Trest pro pastora, který hovořil o špatném zacházení
Pastor Nguyen Cong Chinh, pětačtyřicetiletý pastor a misionář z provincie Gia Lai
(Centrální vysočina) byl zatčen v r. 2011 kvůli vydávání křesťanského svědectví. V r.
2012 byl odsouzen k 11 letům odnětí svobody za údajné „rozvracení národní jednoty“.
25. 5. navštívilo pastora Nguyena ve vězení několik zástupců amerického
velvyslanectví. Přestože byl předem upozorněn, aby se vyvaroval negativních
komentářů na adresu vietnamského režimu, informoval Nguyen delegaci zcela
otevřeně o mučení, výhrůžkách a špatném zacházení, kterému byl ve vězení vystaven.
Konkrétně zmínil pravidelné bití, skleněné střepy namíchané v jídle, zamykání do
klády i dlouhé pobyty na samotce. V současné době je za vyzrazení těchto informací
trestán a manželka, Tran Thi Hong, se strachuje o jeho zdraví a bezpečnost.
Tran uvedla, že se Nguyenův zdravotní stav po návštěvě výrazně zhoršil a kvůli
pokračujícímu fyzickému týrání i psychickému nátlaku je potenciálně ohrožen na
životě. Dodala, že přestože Nguyen trpí onemocněním dýchacích cest, zánětem
kloubů, zánětem žaludku a vysokým krevním tlakem, je mu odpírána jakákoli
zdravotní péče. Kromě toho mu Tran nesměla donést žádné léky.
Zatímco pastor Nguyen trpí ve vězení pro svou víru, pronásledování zakouší také
Tran – kvůli svým vlastním aktivitám v oblasti obhajoby náboženského vyznání.

… neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
Římanům 10,11
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