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ÚŽASNÉ POZNÁNÍ! ÚPLNĚ MĚ PŘESAHUJE! TO 
NEZVLÁDÁM! 

 (ŽALM 139) 
 

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého 
milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění 

hříchů. 
Kol 1:13-14 

 
1 Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Hospodine, tys mě vyzpytoval 
a znáš mě. 2 Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám už dávno znáš mé 
úmysly. 3 Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny 
mé cesty. 4 Ještě nemám slovo na jazyku hle, Hospodine, ty už 
všechno víš. 5 Oblehls mě zezadu i zepředu a položils na mě svou 
dlaň. 6 Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám! 7 Kam 
odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? 8 Vystoupím-
li na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam. 9 Když se vznesu 
na křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře, 10 i tam mě bude 
provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí. 11 I kdybych řekl: Jistě 
mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem. 12 Ani tma před 
tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. 13 Vždyť 
tys utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky. 14 Vzdávám ti 
chválu za to, jak jsem úžasně stvořen vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je 
obdivuhodné má duše to velmi dobře ví. 15 Před tebou nebyla skryta 
má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země. 16 
Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny 
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utvářely se, nebyl ani jeden z nich. 17 A jak vzácné jsou pro mě tvé 
úmysly, Bože! Jak mnoho jich je! 18 Kdybych je chtěl spočítat, je jich 
víc než písku! Procitnu a již jsem s tebou. 19 Bože, kéž bys skolil 
ničemy. Odstupte ode mě, vy, kdo proléváte krev. 20 Oni o tobě mluví 
se zlými úmysly; nadarmo vyvyšují tvé protivníky. 21 Což nemám, 
Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí? A pociťovat odpor proti 
těm, kdo proti tobě povstávají? 22 Mám je v dokonalé nenávisti; jsou 
mi za nepřátele. 23 Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej 
mě a poznej mé myšlení 24 a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a 
veď mě cestou věčnosti!  (CSP). 
 

I. CHVÁLA BOŽÍ VŠEVĚDOUCNOSTI 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 139,1-6 

 

II. CHVÁLA BOŽÍ VŠUDYPŘÍTOMNOSTI 
 

Biblické odkazy:  
 Ž 139,7-12; Zj 14,10; Jonáš 1-2  

 

 

III. CHVÁLA BOŽÍ VŠEMOHOUCNOSTI 
 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 139,13-18; Jb 14,5 
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IV. TOUHA PO SVATOSTI 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 139,19-24 

 

 

 

  

 

 

ISLÁM, PŮTKA, RENTA, PLYŠE, 
BĚŽKY, OCELE, ŠOTEK, POMLK, 
ASTMA, SOUCIT, OPARY, MIXÁŽ, 
TRŽBA, EPOCHA, BRATR, 
AUSTRÁLIE, NEONY, KRYSA, 
DIKTATURA, PARMAZÁNY, KAPARA, 
CHRLIČ, ŽUMPY, NÁTĚR, AMANT, 
KURTY, FIGURA, OKOPY, SRŠEŇ, 
KYČEL, KORBA, ETUDA, SLOVESO, 
OBSESE, TANKY, PELEST, SMEČE, 
ZÁKUP 

Tajenka: 

Jonáš 3:4 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a 
Ninive bude vyvráceno." 

5 …………………………………………………. Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od 
největšího až po nejmenšího. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

10. října 2021  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 12 

a Památka Páně Jan Suchý a písně Petr Svoboda. 

V neděli 17.10.2021 začneme po shromáždění procházet Základy víry. 

Délka setkání je plánována na 30 minut. 
 
Alžírsko: Odvolání pastora a prodavače knih bylo zamítnuto 
Rašíd Seighir slouží jako pastor křesťanského společenství ve městě Oran. 

Kromě toho také vlastnil a provozoval knihkupectví a papírnictví, ve 

kterém pracoval jako prodavač Núh Hamimi. 27. února byli oba muži 

obviněni z „otřesení víry“ muslimů, kterého se měli dopustit tím, že v 

knihkupectví nabízeli [nevhodnou] literaturu. V červenci byly původně 

vyměřené tresty dvou let odnětí svobody sníženy na roční podmínku. 

Kromě toho jim soud vyměřil peněžitou pokutu. Oba muži se proti 

rozsudku odvolali s tím, že jsou nevinní. 26. září však místní odvolací soud 

původní rozsudek potvrdil. Pastor Rašíd i bratr Núh připravují další 

odvolání. 

Pamatujte v modlitbách na tyto naše alžírské bratry v Kristu. Vyprošujte jim 

sílu, odvahu a moudrost. Proste, aby Bůh naplnil veškeré jejich potřeby, stejně 

jako potřeby jejich rodin, a poskytl jim ještě mnoho příležitostí ke sdílení 

dobré zprávy evangelia s lidmi v jejich okolí.  
 

Vězte," dodal Pavel, "že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji 
přijmou."   

Skutky apoštolské 28:28  

http://www.cirkevusti.cz/

