BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH VYSVOBOZUJE ZE STRACHU (Ž 91,1-16)
Pán při mně stojí, nebude se bát
Podíváme se v tomto žalmu na tři věci, které v něm nacházíme –
především uvidíme Boha, který vysvobozuje (v. 1-2), dále se podíváme na
hrůzy, z nichž Bůh vysvobozuje (v. 3-13), a nakonec se zastavíme u lidu,
který Bůh vysvobozuje (v. 14-16).
Text Písma:
1Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2Říkám o Hospodinu: „Mé
útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ 3Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného
moru. 4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho
věrnost. 5Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 6moru, jenž se plíží temnotami,
nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po
pravici, tebe nestihne nic takového. 8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne
svévolníky. 9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 10nestane se ti nic zlého,
pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 11On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili
na všech tvých cestách. 12Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 13po lvu a
po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. 14Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu
jeho hradem, on zná moje jméno. 15Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu,
ubráním ho, obdařím ho slávou, 16dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

Otázky ke kázání:
1. Jak můžeme růst v důvěře v Boha?
2. Proč nás Bůh někdy z některých věcí nevysvobodí?
3. Kdo má právo volat k Bohu a prosit o vysvobození?

NÁŠ BŮH JE ŽIVÝ A JEDNÁ
 Jaký je rozdíl mezi deistou a teistou?

Biblické odkazy:
 Ž 119,105; 2S 24,10; 2S 24; 1Pa 21;

I. BŮH, KTERÝ VYSVOBOZUJE (V. 1-2)
 Proč se musíme rozhodnout spoléhat se na Boha?

Biblické odkazy:
 2S 24,13-14;

II. STRACHY, Z NICHŽ BŮH VYSVOBOZUJE (V. 3-13)
 Kde je hranice mezi důvěrou a troufalostí?

Biblické odkazy:
 1Pt 5,8; Ef 6,12; Mt 4,7;

III. LID, KTERÝ BŮH VYSVOBOZUJE (V. 14-16)
 Jaké jsou charakteristiky křesťana v tomto textu?

Biblické odkazy:
 Žd 12,15; 1K 13,12; J 8,44; Př 3,5-8;
Osmisměrka
RITO, HARÉM, HUSTOMĚR, LAOS,
KATILINÁRKA, ŠEPT, ORLATA,
SRNA, ALPINKA, MLHA, ZNAK,
KOVO, OKOL, KOLA, PITO,
ODVODNIT, SPISOVATELKA, OTKY,
PADOL, OPIÁT, ASIE, OPERABILITA,
PROFESIONÁL, PERKA, MEKY,
TLAPKY, ZLEPŠIT, ANTI, HEROIN,
KULHAT, NIMRA, KÁDR, DIKOBRAZ,
ORLI, ADAT, KVĚTINÁŘSTVÍ, AVAR,
ABORTIVA

Tajenka Ga 1,4
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 91).
Čtvrtek 1900 Online biblické studium (Ž 91)
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
Laos: Křesťan uvězněn kvůli pořádání bohoslužeb
12. dubna se příbuzní a přátelé shromáždili k svatební oslavě v osadě
Tegina Kabata, když probíhající akci nečekaně narušili fulští radikálové. Oba
manžele si odvezli jako rukojmí, stejně jako několik členů společenství.
14. dubna v osadě Hura nedaleko Jos, správního střediska spolkového
státu Plateau vetřelci zabili celkem devět vesničanů, včetně tří malých dětí
a těhotné matky, která uklouzla a upadla, když se pokoušela utéct. Útočníci
na prchající vesničany křičeli „Alláhu akbar! Ukažte se, ukažte se!“
19. dubna přepadla vesnici Unguwan Magaji přibližně stovka pastevců.
Při útoku zabili čtyři obyvatele a zcela zničili nejméně 36 domů. Podle
očitých svědků radikálové naslepo stříleli do prchajícího davu.
22. dubna útočníci napadli osadu Atang. Vtrhli do domu muže jménem
Emmanuel Iliya Agiya, sborového staršího a syna vesnického náčelníka, a
unesli ho. Druhý den radikálové napadli osadu Kujeni. Při útoku zranili
jednu ženu a dítě a vypálili 25 obytných domů a modlitebnu.
5. května byli ve státě Plateau postřeleni dva starší nigerijští misionáři a
dva mladí lidé. Oba staří křesťané sloužili v místním středisku pro přípravu
misionářů a internátní škole, kromě toho také pomáhali místní fulské
komunitě v oblasti vzdělávání a zajišťování první pomoci. Všichni čtyři
zranění jsou naživu a nacházejí se v péči lékařů.

On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho
jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí
2. Korintským 1,10
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