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POD OCHRANOU KRÁLE KRÁLŮ
(Ž 33)
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho
Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i
nyní i po všecky věky. Amen
Judův 1:25
Žalm 33 (CSP)
1 Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímým přísluší chvála. 2
Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách.
3 Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. 4
Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v
pravdě. 5 Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinova
milosrdenství. 6 Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a
dechem jeho úst všechen jejich zástup. 7 Hromadí jako val mořské
vody, do skladů dává hlubiny vod. 8 Boj se Hospodina, celá země!
Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa! 9 Vždyť on řekl a stalo
se. On přikázal a uskutečnilo se. 10 Hospodin ruší rady národů,
maří lidské plány. 11 Rada Hospodinova obstojí navěky, plány jeho
srdce z pokolení do pokolení. 12 Blahoslavený je národ, jehož
Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. 13 Hospodin
hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. 14 Ze sídla svého přebývání
pozoruje všechny obyvatele země. 15 Ten, který všem jim vytvořil
srdce, rozumí též všem jejich skutkům. 16 Král se nezachrání
velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. 17 Kůň je k
záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání. 18 Hle,
Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají
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na jeho milosrdenství, 19 aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby
je zachoval při životě v čas hladu. 20 Naše duše očekává na
Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. 21 Vždyť v něm se raduje
naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. 22 Kéž je s námi
tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

I.

CHVALTE SPRAVEDLIVÍ HOSPODINA (V. 1-3)

II. POZNEJTE DŮVODY KE CHVÁLE HOSPODINA (V.
4-19)

III. UČIŇTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ (V. 20-22)
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KVÍZ, SENO, ORLOVEC, ŘAPÍK,
PÁŽE, KLEČ, ROPA, SBOR, PÁVI,
KANICE, EFOR, NEGŘI, AMÍK, OČKO,
ANODY, ANGINA, SOVĚT, VÝPRAVA,
POVAL,
NÁDORY,
KURÁŽ,
ODALISKY, ČELO, ROUP, ROUS,
RÝČE,
FLOK,
SNOB,
LADO,
VÝHYBKA, ŽALÝ, REFRÉN, SKON,
TVAR, VĚNO, ESTÉT, VINDRA,
OTRLEC, KVIL, RELÉ

Tajenka:
Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který
drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými
svícny:
2 "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš
snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale
nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
4 Ale to mám proti tobě, že už nemáš
…………………………………………………………………………………………………….
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení a Památka Páně
Pavel Borovanský (Kaz 12,7-14), písně Markéta Borovanská.
Po shromáždění budeme mít, dá-li Pán, společný oběd.
Vietnam: Pastor propuštěn na svobodu po čtyřech letech strávených
ve vězení
Americká Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu (United States
Commission on International Religious Freedom, USCIRF) 18. září
zveřejnila zprávu, podle které byl pastor A. Dao po více než čtyřech letech
zadržování propuštěn na svobodu – o 11 měsíců dříve, než se očekávalo.
Pastor Dao vedl společenství Montagnardské evangelikální církve Kristovy
a byl horlivým obhájcem křesťanů z horských kmenů, kteří často čelí útisku
ze strany státních orgánů. 18. srpna 2016 byl zatčen a následně v dubnu
2017 odsouzen k pěti letům odnětí svobody za údajné „napomáhání
nelegálním uprchlíkům“. Během výslechu byl fyzicky týrán, aby se k
nelegální činnosti doznal. Pastorova žena v rozhovoru uvedla, že jej mlátili
dokonce i spoluvězni, které k tomu dozorci nutili.
`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
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