
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

ODDANOST BOHU PLODÍ  

JISTOTU VE ZKOUŠKÁCH 
 (Ž 27) 

 

přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné 

jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem 
obmytým čistou vodou. 

Židům 10:22  

 

Žalm 27:1  Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych 

se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? 

2  Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, 

moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. 

3  Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, 

kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. 

4  O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v 

domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych 

patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. 

5  On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého 

stanu, na skálu mě zvedne. 

6  Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu 

obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat 

žalmy Hospodinu. 

7  Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, 

odpověz mi! 

8  Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, 

tvář tvou hledám. 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

2 

 

9  Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého 

služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, 

moje spáso. 

10  I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy 

ujme. 

11  Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou 

navzdory těm, kdo proti mně sočí. 

12  Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví 

svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. 

13  Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v 

zemi živých! 

14  Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, 

naději slož v Hospodina! 

 

Osnova: 

I. JISTOTU MĚJ V BOHU (V. 1-3)  

 

 

II. ODDANÝ BUĎ BOHU (V. 4-6) 

 

 

III. MODLI SE K BOHU (V. 7-12) 

 

 

IV. ČEKEJ NA BOHA (V. 13-14) 
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V. APLIKACE  

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

CHLÉB, KUKÁTKO, INKA, ODĚR, 

ZRNO, TAPA, OVAN, GANG, DROB, 

CHABR, OHBÍ, RENATA, AUTO, 

KAFR, PLŽI, DOST, RISK, DRBY, 

ROSA, POUŽÍT, TUHA, VÍNA, KINO, 

NADBYTEK, ČERŇ, ZOOLOGIE, 

ATOL, NÁROK, SPLACH, TICHO, 

KIWI, LOOK, PLAST, OLŠE, ANORAK, 

KRÁL, KAPILÁRA, HRNEK, STVOLY, 

ÚKONY, UCTÍT, KOUŘ, BAČA, 

TURISTÉ 

Tajenka: 

1 Petrův 5:5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se 
oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti 
………………………………………………………………… dává milost´. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, 

vedení Karel Jiroušek (Žalm 142), písně Markéta Borovanská.  

 

V sobotu 25.1. 2020 se koná 11. Zimní konference Zápasu o duši a 

Poutníkovy četby v Praze. Všichni jsou všichni srdečně zváni. Přihlaste se 

prosím na: www.Reformace.cz 

 

Nigérie: Únos církevního vedoucího 

3. ledna příslušníci Boko Haram zaútočili na město Michika poblíž hranice 

s Kamerunem. Konvoj vozidel s bojovníky této teroristické skupiny však 

záhy narazil na odpor nigerijské armády. V následné vřavě obyvatelé města 

uprchli do buše. Přestože vojáci útok odrazili a většinu útočníků zabili, části 

teroristů se podařilo ujet i s rukojmím, pastorem Lawanem Adnimim. 

Dva dny po útoku skupina Boko Haram zveřejnila šestiminutové video, na 

kterém se pastor Lawan obrací na církevní vedoucí a žádá je o zapojení do 

jednání. Kromě toho vyjadřuje svou důvěru v nadpřirozenou Boží pomoc. 

„Nikdy jsem neztratil odvahu, protože všechny situace, ve kterých se 

člověk ocitne, přicházejí z Boží ruky.“ 

 

 
`Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl 

chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a 
slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,  

Lukáš 4:18   


