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BOJME SE POUZE TOHO, KDO MŮŽE NEJENOM 
TĚLO ZAHUBIT, ALE I DUŠI! 

(IZAJÁŠ 51,9-16) 
 

Izajáš 25:8 Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a 
setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé 

země; tak promluvil Hospodin. 
 

Izajáš 51:9 Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! 
Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě 
ty jsi neskolila obludu, neproklála draka? 10 Což právě ty jsi 
nevysušila moře, vody obrovské propastné tůně, a nezřídila v 
mořských hlubinách cestu, aby vykoupení mohli přejít? 11 Ti, za 
něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná 
radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají 
starosti a nářek. 12 „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš 
člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? 13 Zapomínáš 
na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil 
základy země. Proč máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku 
utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým 
vztekem?" 14 Brzy se spoutanému otevře žalář; nezemře v jámě, ani 
chléb mu nebude scházet. 15 „Já Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám 
moře, až jeho vlny hlučí. - Hospodin zástupů je jeho jméno. -16 
Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky, jako 
stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země, a řekl jsem Sijónu: 
»Ty jsi můj lid«." 
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I. ÚVOD 
 

 

Biblické odkazy:  
  1 K 2,15; Ab 2,7-12; 

 

 

II. PROROK SVĚDČÍ O VŠEMOHOUCÍM BOHU! 

VERŠE 9-11 
 

A. Připomínáním mocných činů, které Bůh již učinil! 
 

B. Pevnou vírou v úplné vysvobození a potření zla a 
hříchu! 

 

Biblické odkazy:  
 Iz 50, Ez 28,12-15; Gn 40,27;Ex 12,37; 1 J 5, 19; 1 K 15,1-4; Ž 2; 138,8; Mk 14; Žd 

12,1-4; ZJ 21,1-5; 2 Pt 3, 13; 

 

 

III. JÁ, JÁ JSEM JEDINÝ BŮH, JÁ JSEM ZACHRÁNCE!  

VERŠE 12-14 
 

 

Biblické odkazy:  
  1 J 2,18-19; 
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IV.  MOCNÉ BOŽÍ SLOVO A NEDOTKNUTELNÉ 

VLASTNICTVÍ BOŽÍ! VERŠE 15-16 
 

A. Jistota těch, kdo patří Bohu! 
B. Aplikace 

 

Biblické odkazy:  
  Jb 38,8-11; Mt 8,23-27; Ez 11,17-20; Lk 12,5; 1 Pt 1,16; 

 

 
 
Tajenka: 

 Korintským 13:5  Sami sebe se ptejte, zda …………………………………………………………………, 
sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi?  

OKOUN, CHRONOS, KOLÍSÁNÍ, 
POKLADNÍK, ŘEKY, JEDNOTA, 
ELEVÁTORY, PONK, PODSVĚTÍ, 
STUP, ANATOMY, ARIE, HMYZ, 
LUSK, UZEL, POŘÍZ, 
ONEMOCNĚT, KOULE, 
KAZISVĚT, VEZÍR, ŠRAM, VERŠ, 
VÝKLUZ, KANAPE, SLON, RTUŤ, 
TABU, GUANO, KVIL, ŠNEK, 
OŽEH, LIMO, LOOK, TĚLÍSKO, 
ZELÍ, OKNA, KELT, EDUARD 

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.  
2 Timoteovi 2:11   
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

6. března 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební společenství. 
neděle 900, 1030 a 1700 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK 

Kladno), vedení Pavel Borovanský (Ž 32), Památka Páně Jan 

Suchý, písně Markéta Borovanská. 

V neděli 13.3. v 8,45 hod. budou, dá-li Pán, Základy víry, str. 17-19. 

Konference mládeže na téma „Je to hřích?“ v Jablonci nad Nisou 25.-27.3. 

Informace a registrace na https://baptistejablonec.cz/konference/ 
 

Rusko: Pronásledování křesťanů na územích pod ruskou kontrolou 
Ve dnech, které předcházely prvnímu útoku ruských sil, pronášeli pastoři 

poselství povzbuzení a péče. Ve skutečnosti tolik Ukrajinců hledalo u Boha 

potřebnou útěchu a chtělo se při hledání odpovědí obrátit k Písmu, že v 

prodejně Biblické společnosti v Kyjevě došly Bible. Pokud se Rusku podaří 

převzít kontrolu nad Ukrajinou, lze očekávat přísná náboženská omezení. V 

současné době je evangelizace v Rusku nezákonná s výjimkou vyhrazených a 

registrovaných míst. Těm, kteří šíří evangelium mimo tato místa, hrozí přísné 

pokuty. Na Ruskem okupovaném Krymu byly v roce 2021 uloženy pokuty za 

"provozování misijní činnosti" nejméně 23krát. V Luhanské a Doněcké oblasti 

na východě Ukrajiny jsou náboženská práva od doby, kdy nad nimi povstalci 

převzali kontrolu, značně omezena. Všechny protestantské a pravoslavné 

církve, které nejsou součástí moskevského patriarchátu, byly prohlášeny za 

nelegální. Křesťanské knihy, včetně překladu Janova evangelia, byly zakázány 

jako "extremistické" materiály a kostely čelily raziím a obtěžování. Podobná 

omezení se očekávají v každé oblasti, která se může potenciálně dostat pod 

kontrolu ruské vlády.  

http://www.cirkevusti.cz/
https://baptistejablonec.cz/konference/

