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MŮJ BŮH JE MÁ SPÁSA (Ž 139)
Po cestě věčnosti mě veď!
Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. (2) Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,
zdálky je ti jasné, co chci dělat. (3) Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy. (4) Ještě nemám slovo na jazyku, a ty,
Hospodine, víš už všechno. (5) Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi
položil na mě. (6) Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné,
nestačím na to.
(7) Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? (8)
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. (9) I
kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,
(10) tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. (11) Kdybych
řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. (12) Žádná
tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
(13) Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. (14)
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen,
obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. (15) Tobě nezůstala
skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v
nejhlubších útrobách země. (16) Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo
zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.
(17) Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, (18)
sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. (19) Kéž
bys, Bože, skolil svévolníka. Pryč ode mne, vy, kdo proléváte krev! (20)
Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci.
(21) Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem
pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? (22) Nenávidím je, rozhodně
nenávidím, jsou to také moji nepřátelé.

(23) Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
(24) hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Otázky pro děti:
1. Co o tobě Bůh neví?
2. Kde se člověk může schovat, aby ho Bůh nenašel?
3. Od kdy o tobě Bůh ví?

ÚVOD:
1. Bůh zná své stvoření
 Ž 33:13-15; Sk 17:25; Mt 7:23;

I.

BOŽÍ VŠEVĚDOUCNOST (V. 1-6)

Biblické odkazy:
 2 Pt 1:20-21; Př 25:3; Ř 3:11-12, 23; Ž 17:3; Ž 4:9; Př 20:24; Ž 10; Sk 17:30-31; Ř
1:23,25;


II. BOŽÍ VŠUDYPŘÍTOMNOST (V. 7-12)

Biblické odkazy:


Kol 1:15-17; Zj 21:23; Zj 22:5; J 3:19; Jr 23:24; J 4:24; Žd 13:5;

III. BOŽÍ VŠEMOHOUCNOST (V. 13-16)

Biblické odkazy:
2

 Jr 1:4-5; Ž 51:7;

IV. SVATOST - HORLIVOST PRO HOSPODINA (V. 17-22)
Biblické odkazy:
 Mt 16:26; Mt 10:39; 1J 4:10;

V. KRISTUS JE CESTOU K VĚČNOSTI (V. 23-24)
Biblické odkazy:
 Ž 62:2-3;

Osmisměrka

CELER, SEKCE, OPRAŤ, OLOVO,
RACHOT, STRÝC, TÍHLO, NÁPICH,
SLEPOST, PLAST, LILIE, SOJKA,
MEDIA, HRDLA, BALON, KREACE,
SALINA, TĚSTO, ANDREJ, TOPORA,
DANIO, ŠPION, ROZPOR, BREKOT,
PALMA, UHRADIT, PIKLE, STÁJE,
BUKET, VĚJÍŘ

Tajenka:
_________________________
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění
(kázání Jarda Kernal, vedení Jonáš Petrák, Iz 51, písně Jan Suchý,
Památka Páně Jarda Kernal).

Nepál: Mladá křesťanka si navzdory obviněním zachovává pevnou
víru
Patnáctiletá „Lea“ z Nepálu byla před časem nařčena, že je její křesťanská víra
příčinou otcovy nemoci. Přestože se rodina od začátku stavěla k jejímu obrácení
odmítavě, mladá křesťanka si zachovala víru v Krista a pravidelně docházela do
křesťanského společenství na bohoslužby, přestože to znamenalo čtyři až pět
hodin chůze.
Dnes můžeme být vděční, že otevřenost vůči evangeliu projevují i Leini příbuzní a
navštěvují shromáždění společně. Modlete se, aby i oni z celého srdce vydali své
životy Pánu a stejně jako Lea se stali odvážnými svědky křesťanské víry.

… s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li
tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme,
když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud
jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje.
1 Korintským 4:12-13

Lea s Biblí v nepálštině.
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