
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

HOSPODIN SLYŠÍ, KDYŽ K NĚMU VOLÁM (Ž 4,1-9) 
V soužení mi zjednáš volnost. 

 

Tento žalm je úžasným vzorem  pro zvěstování evangelia. David se 

nachází v tísni a volá proto k Hospodinu. David vystupuje jako kazatel, 

který volání k pokání své bratry a zdá se, že mnozí reagují na jeho volání, 

a proto je vyučuje o Hospodinu zástupů.  
 

Text Písma – Žalm 4,1-9, ČEP: 
1Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.  

2Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade 
mnou, vyslyš mou modlitbu!  

3„Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. 4Vězte, 
Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. 5Jste tím 

pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha. 6Oběť spravedlnosti 
mu obětujte, důvěřujte Hospodinu.“  

7Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, 
Hospodine! 8Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. 9Pokojně 

uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. 
     
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Kde hledáte svou pomoc, když jste v tísni? 

2. Jak zvete hříšníky k pokání uprostřed vlastních těžkostí?  

3. Jaké velké pravdy o Bohu učí tento žalm? 
 

 

ÚVOD (v. ) 

 Čím je tento žalm podle prvního verše? 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,16-17 



 

 

 

I. VOLÁNÍ K BOHU V TÍSNI (v. ) 

 Podle čeho poznáme, že David volal ve víře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 7,4-9; Ž 107,6; Ř 1,16-17; 10,13; Oz 5,15 
 

II. VOLÁNÍ HŘÍŠNÍKŮ K POKÁNÍ (v. -) 

 Jak se mohou lidé dovědět o Kristu? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 3,4; Ž 16,10; Ž 18,26; Ž 116,1; Ř 1,18-24; Ž 3,22-24; Ř 4,25; Ř 9,28; Ef 4,26; Iz 30,11; 

2K 5,20; Mk 1,15 
 



 

 

III. VYUČOVÁNÍ O BOHU (v. -) 

 Co nachází křesťan v Bohu? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 3,3; Ž 31,17; Ž 67,2; Ř 3,11; Ř 5,1; Ř 14,17; Sk 2,37; Nu 6,22-27; Mt 6,31-33; Mt 

8,23-37; Mt 11,28; J 11,25; J 14,27; Ef 2,14-16; Žd 2,15 
 

  

 

 
   ANOA, ATAKY, AVAL, BOHÁČ, 

BRATR, COURT, ČELA, HLOUBATI, 

HLTY, HRAD, HRON, HRSTKA, 

CHVÁSTAL, KOMODY, 

KRASOBRUSLAŘ, LAOS, LEČO, 

MÁTA, MELY, METEOROLOGIE, 

MOUČNÍKY, OBĚD, OBLÁ, OPAL, 

OPIS, PEČETIDLO, PLES, PLOD, 

SENO, SMRK, SOBO, SOUŠKA, 

STŘELIVO, STŘETNUTÍ, TAPA, 

TRIKOLORY, TŘES, ÚSTA, VTIP, 

ZÁTKA, ZPĚT 

Osmisměrka 

Tajenka Ž 127,2 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium online (Teams).  

Neděle 830 Modlitební v divadle Kámen. 

      930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

Pastor propuštěn na svobodu po čtyřech letech strávených ve vězení 

Americká Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu (United States 

Commission on International Religious Freedom, USCIRF) 18. září zveřejnila 

zprávu, podle které byl pastor A. Dao po více než čtyřech letech zadržování 

propuštěn na svobodu – o 11 měsíců dříve, než se očekávalo. 

Pastor Dao vedl společenství Montagnardské evangelikální církve Kristovy 

a byl horlivým obhájcem křesťanů z horských kmenů, kteří často čelí útisku ze 

strany státních orgánů. 18. srpna 2016 byl zatčen a následně v dubnu 2017 

odsouzen k pěti letům odnětí svobody za údajné „napomáhání nelegálním 

uprchlíkům“. Během výslechu byl fyzicky týrán, aby se k nelegální činnosti 

doznal. Pastorova žena v rozhovoru uvedla, že jej mlátili dokonce i spoluvězni, 

které k tomu dozorci nutili. 

James W. Carr z USCIRF ve zprávě podotkl: „Doufám, že je toto propuštění 

znamením, že to představitelé vietnamského režimu myslí se zlepšováním 

situace v oblasti náboženské svobody vážně.“ 

 

 

 
 

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je 

budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. 

Žalm 5,12 


