BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
V NÁRUČI JEŽÍŠE (Ž 131,1-3)
Ke komu bychom šli? Ty máš slova života!
V prvním verši David vyznává čtyři negativní věci – čím není a co nedělá.
Ve druhém uvidíme duši, která miluje Pána a je k němu pevně přitisknutá.
A nakonec si ukážeme, proč je tak důležité čekat na Hospodina.
Text Písma:
1Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se

za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, 2nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u
své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. 3Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.

Otázky ke kázání:
1. Proč je tak obtížné poznat pýchu ve vlastním životě?
2. Jak se můžeme učit nacházet uspokojení v Pánu?
3. V čem musíme jako sbor čekat na Hospodina?

ŽALM DŮVĚRY A SPOČINUTÍ
 Kdo může spočinout v Boží náruči?

Biblické odkazy:
 Ž 130

I. SRDCE SPOČÍVAJÍCÍ V PÁNU
 Proč je pýcha tak ničivá?

Biblické odkazy:
 Lk 18,11-12; 1S 24,11; Př 6,17; Lk 14,10-11; Jr 45,1-5;

II. DUŠE ZÁVISLÁ NA PÁNU
 Proč je pokora tak nezbytná?

Biblické odkazy:
 Mt 11,28-29; Jk 1,19-20; Mt 12,18-21; Iz 53,7; Lk 10,38-42;

III. ŽIVOT ZAMĚŘENÝ NA PÁNA
 Proč se musíme učit čekat na Pána?

Biblické odkazy:
 1S 17,37; Lk 2,29; 2Pt 1,4; Ř 8,31-35;
Osmisměrka
PIÓN, INSOLVENCE, EURO, NULA,
INAK, PROTILEHLOST, OPAL,
CERVIX, MASO, SIRÉNA, PŮLARCH,
CHASY, OKOPANINA, PENTLE,
ZADOVKA, TKÁT, ALMANACH,
CAEN, SLZIVKA, KÝTA, ZERA,
RADIKALISTA, TANEK, VÁDÍ, KLUK,
PORŠ, NIOB, IKONY, GONAGRA,
TRNÍ, VÝSLOVNOST, ATAK,
MOTÝLKOVEC, MOLO, IONT,
NONSTOP, VKLAD, OGAM, ORLE,
MĚKKÝŠ, NIVA, LAIK, RUCE, VČELA,
VNOUČE
Tajenka Ž 138,8
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 131).
Čtvrtek 1900 Biblické studium online (Ž 131).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání Karel Trnka (Ž 2), vedení
P.Růžička, Památka P. Petrecký, chvály M. Petrecká.
Indie: Dcera zavražděného pastora postřelena
13. října 2015 byl ve svém domě v osadě Sandih ve spolkovém státě
Džárkhand zastřelen pastor Chamu Hassa Purty. K vraždě došlo krátce poté,
co se pastor modlil za nemocného chlapce v nedaleké vesnici a následně ho
pomáhal dopravit do nemocnice. Od té doby uplynulo téměř pět let. Letos 16.
dubna ve večerních hodinách se před domem Purtyových objevili dva muži s
dotazem, zda se jedná o dům zabitého pastora. Přítomným členům rodiny poté
vyhrožovali: „Pastor je mrtvý, ale vy jste si z toho nevzali ponaučení! Pořád se
shromažďujete ve velkých počtech ke křesťanským modlitbám! A kde je ta
špiónka?“ Vdova po pastoru Chamovi trvala na tom, že nejsou žádní špióni a
požádala muže, aby odešli. Vtom však do místnosti vešla Chamuova dcera
Neelam, aby zjistila, co se děje. Jeden z mužů vykřikl: „To je ona!“ (Předchozí
den se Neelam vrátila z jiné osady, kde pracuje jako učitelka, protože škola
byla uzavřena kvůli epidemii koronaviru.) Muž na Neelam vystřelil a uprchl. S
pomocí místního pastora byla Neelam převezena do nemocnice, kde o několik
dní později podstoupila operaci. Podle dostupných zpráv se zotavuje dobře.
Byla sepsána zpráva na policii a pachatelé identifikováni. Má se za to, že se
nějakým způsobem podíleli na vraždě, ke které došlo před pěti lety.

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje
duše. Utíkám se do stínu tvých křídel … Volám k Bohu Nejvyššímu, k
Bohu, jenž za mě dokončí zápas.
Žalm 57,2-3
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