
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

OSLAVA BOŽÍHO HNĚVU (Ž 76,1-13) 
Dobré učení o Božím hněvu 

 

1. Bůh je známý ve své velikosti. 2. Bůh se dává poznat všem lidem, včetně 

křesťanů, ve svém hněvu. Bůh soudí a bude soudit. 3. Bůh vzbuzuje bázeň. 

Jeho moc a hněv nás učí bát se Boha a tím získáváme moudrost srdce. 
 

Text Písma: 
1Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň. 2V judské 

zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli. 3V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu. 
4Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku. 5Vznešený, jak jasně záříš nad horami 

rozsápaných! 6Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce. 
7Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně. 8Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo 

před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem? 9Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni 
a v míru, 10když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi. 11Rozhořčením 
stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu. 12Učiňte slib a 

splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje 
bázeň, 13tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země. 

  
Otázky ke kázání:  

1. Co si podle Písma zaslouží Bůh? 

2. Co si podle Písma zasloužíme my? 

3. Kdo nás může zachránit před Božím hněvem? 
 

 

 

 

NEPŘÍJEMNÉ UČENÍ O BOŽÍM HNĚVU 

 Proč se vyhýbáme pravdě o Božím hněvu? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 1,18nn; 1K 3,11-15 



 

 

 

I. BŮH JE ZNÁMÝ VE SVÉ VELIKOSTI 

 Kde můžeme Boha nejlépe poznat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 14,18-20; Sk 4,12; Ř 5,1; Ef 2,14-22; 
 

II. BŮH SE DÁVÁ POZNAT VE SVÉM HNĚVU 

 Kdo může Boha poznat skrze jeho hněv? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Joz 10,11; 2Pa 20,16-17; Zj 1,14-17; Zj 19,11-13; Mk 4,38-41; Jr 17,5.7 
 



 

 

III. BŮH VZBUZUJE BÁZEŇ 

 Proč křesťané potřebují bázeň Boží? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Př 21,1; Lv 10,1-3; 2S 6,9; 1K 11,30; Jk 5,9; Sk 5,1-11; Ž 2,11-12 
 

 

 

  

 

 
   DIALOG, DÍTĚ, FARAO, FÁZE, 

HLAVONOŽCI, HRON, CHAOS, KILO, 

KLIENT, KMIT, KNAK, MIRABILIT, 

MOŠT, OÁZA, OMYL, OSTATNÍ, PIKA, 

PRAVĚK, PRHA, PROPOČÍTAT, 

PRTĚ, PŘÍHODA, SAKA, SILNICE, 

SLIAČ, SPÍŽE, STRANY, 

STŘEMHLAV, ŠATNA, ŠILINK, ŠIMI, 

ŠIML, ŠMÍR, TLOUK, TUŘI, UHER, 

UHERÁK, UREUS, VERŠTAT, VRUT, 

VTISKY 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 14,7 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání Jarda (Ž 139).  

 

 

 

 

Súdán: Útoky na křesťany v reakci na výzvy imámů v místních mešitách 

V Chartúmu bylo napadeno několik křesťanů původem z Jižního Súdánu, 

poté co místní imámové své následovníky vyzvali, aby „muslimskou čtvrť“ 

zbavili křesťanů. K výzvám došlo při večerních modlitbách 6. června a krátce 

poté následovalo několik útoků sroceného davu. Jeden z incidentů se odehrál 

druhý den na tržišti, kde byla skupina křesťanů napadena obušky a střelnými 

zbraněmi. Několik lidí utrpělo vážná zranění; jedním z nich byl i osmnáctiletý 

Ariere Sathor. Kromě toho útočníci vypálili šestnáct provizorních plastových 

přístřešků, ve kterých uprchlíci z Jižního Súdánu bydleli. Podle jednoho 

místního zdroje bylo křesťanům vyhrožováno již dlouhou dobu. Muslimové se 

však odhodlali k útoku až poté, co imámové prohlásili, že lidé praktikující 

křesťanství jsou bezvěrci a kriminálníci, kteří navíc vyrábějí alkohol. 

20. června došlo k dalšímu útoku v Omdurmánu, druhém nejlidnatějším 

súdánském městě ležícím na západním břehu Nilu, naproti Chartúmu. Při 

tomto incidentu byl ubodán křesťan Mariel Bang, otec čtyř dětí, a několik 

dalších křesťanů bylo zraněno. Podle dostupných zpráv mladíci při útoku 

vykřikovali „Alláhu Akbar“. 

 

 
 

Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo 

vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají! 

Žalm 2,12   


