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BOŽÍ VYUČOVÁNÍ V TÍSNI
(Ž 25)
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco
požádáme ve shodě s jeho vůlí.
1 Janův 5:14
Žalmy 25:1 Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
2 v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou
moji nepřátelé nejásají.
3 Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni
budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých
stezkách.
5 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v tebe.
6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství,
které je od věčnosti.
7 Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na
mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.
8 Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
9 On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své
cestě.
10 Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro
ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
11 Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká.
12 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu,
kterou si má zvolit.
13 Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi.
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14 Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim
uvádí svou smlouvu.
15 Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
16 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak
ponížený.
17 Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí.
18 Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny
hříchy.
19 Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí.
20 Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť
se utíkám k tobě.
21 Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.
22 Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!
Osnova:

I.

MODLI SE ZA BOŽÍ VYUČOVÁNÍ (V. 1-7)

II. UJIŠŤUJ SE V BOŽÍM JEDNÁNÍ (V. 8-15)
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III. DŮVĚŘUJ BOŽÍMU ŘEŠENÍ (V. 16-22)

IV. APLIKACE A ZÁVĚR
SÉMĚ, KAPIE, FILM, OÁZA,
DRAMATA, NAOPAK, ODTOK, DĚTI,
MNICH, PÁVICE, POJIDLO, CHABR,
VRCHOLEK,
KÓTY,
STEJNOST,
NUGA, TOČIT, AZYL, ZVON, DOUDA,
ZÁŘE, ČAJE, OCHOTA, SMĚS,
PLATAN, OSVĚTA, OCHOZ, RVÁČ,
KOVY, ÚNOS, ELSA, LILA, AURA,
PLNO, PĚCHOTA, ROMO, VNIK,
ZJEV, ŠTĚTEC, VOLHA, MOČÁL,
SÓLO, MÍRA, OMYL, OSLE, VLYS

Tajenka:
2 Korintským 11:26 Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na
řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí
od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v
nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,
27 v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v
častých postech, v zimě a bez oděvu.
28 A nadto ještě na mne denně doléhá starost o ………………………..
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý
(Žalm 125), písně Petr Svoboda.
Po shromáždění budeme pokračovat v Základech víry, str. 77-80.
Nepál: Zveřejněné video příčinou výhrůžek
Nepálský pastor se nedávno musel začít skrývat kvůli videu, které uniklo
na sociální sítě. Sukdevovi Girimu, pastorovi společenství Trinity
Fellowship, začali vyhrožovat hinduističtí radikálové. Výhružné telefonáty
dostávají i příbuzní a přátelé. V březnu pastor Sukdev vystoupil na
konferenci nazvané International Christian Media Workers Summit
(Mezinárodní summit pracovníků v křesťanských sdělovacích
prostředcích). V příspěvku hovořil o svém obrácení ke Kristu a také o
různých náboženstvích, ke kterým se obyvatelé Nepálu hlásí. Přestože byl
rozhovor zaznamenán na video, přístup k němu měl jen omezený okruh
lidí, právě kvůli citlivému obsahu. Nejmenovaná žena však 11. srpna
zveřejnila nahrávku na YouTube, což vyvolalo záplavu nenávistných
komentářů. Před odstraněním zaznamenalo video více než 750 000
shlédnutí. Výhrůžek přibývalo a rodina pochopila, že by pro pastora nebylo
bezpečné, aby se vrátil domů do svého města. Proto pastor Sukdev od té
doby cestuje a skrývá se na různých místech po celém Nepálu. Po
konzultaci s několika církevními vedoucími také dospěl k názoru, že by v
současné době nebylo moudré podávat stížnost na policii.
A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království
našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří,
který je před Bohem osočoval dnem i nocí. (Zjevení Janovo 12:10)
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