B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

VÍTĚZSTVÍ NAD STRACHEM
(ŽALM 34)
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Efezským 6:10
(CSP) Žalm 34:1 Davidův žalm. (Když změnil své chování před
Abímelekem. Ten ho vyhnal a David odešel).
2 V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude
ustavičně jeho chvála. 3 Má duše se chlubí Hospodinem. Pokorní to
uslyší a budou se radovat. 4 Velebte se mnou Hospodina! Vyvyšujme
společně jeho jméno! 5 Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi,
vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. 6 Ti, kdo na něj hledí,
budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. 7 Tento chudý volal, a
Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení.
8 Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vytrhuje je.
9 Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který
v něm hledá útočiště. 10 Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se
ho bojí, netrpí nouzi. 11 Mladí lvi strádají a hladovějí, ale ti, kteří
hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém. 12 Pojďte,
synové, a poslouchejte mě, vyučím vás bázni před Hospodinem.
13 Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí
dobro? 14 Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi.
15 Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
16 Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání
o pomoc. 17 Hospodinova tvář je proti těm, kdo páchají zlo, aby
vyhladil ze země jejich památku. 18 Když úpěnlivě volají, Hospodin
je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení. 19 Hospodin je
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blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají
zdeptaného ducha. 20 Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale
Hospodin jej ze všeho vysvobodí. 21 Střeží všechny jeho kosti, ani
jedna z nich nebude zlomena. 22 Ničemu zahubí zlo. Kdo nenávidí
spravedlivého, ponese vinu. 23 Hospodin vykoupí duše svých
otroků. Nikdo z těch, kteří v něm hledají útočiště, neponese vinu.

I.

CHVALTE HOSPODINA SPRAVEDLIVÍ (V. 2-11)
a) Davidova výzva ke chvále (v. 2-4)
b) Důvody ke chvále (v. 5-8)
c) Následujte Hospodina (v. 9-11)

II. SVATÍ, UČTE SE BÁZNI (V. 12-23)
a) Cesta dobrého života (v. 12-15)
b) Hospodinův pohled na spravedlivé a ničemy (v. 16-17)
c) Hospodinova blízkost a vysvobození (v. 18-21)
d) Hospodin soudí ničemy a vykupuje své otroky (v. 2223)

III. APLIKACE
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PRHA, ČIRÝ, BÝCI, TUHÝ, KOSY,
ATAK, OBLÁ, BLANKET, OBRATEL,
OŘEZ, LOKTE, UHLÍ, BICYKLY,
HÁBY, OBORY, EPOS, LÉNA, NÝTY,
URNA, BZUKOT, RISKONTO, HLAD,
BÝLÍ, ANASARKA, TABU, PRÉMIE,
STESK, UJÍT, TÝNY, ÉTER, ZEUS,
OKOP, MĚNY, OBRNA, LUPÉNKA,
HAŠÉ, ROZVÁZAT, UZLY, POET,
DOUPĚ, ORÁTOR, TÁLY, KLIENT

Tajenka:
1 Tesalonickým 4:1 Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v
Pánu Ježíši, abyste ……………………………………………………………. v tom, co
jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel Borovanský
(Ž 18), písně Terezka Weberová.
V neděli 28.11. budeme od 8,45 hod. pokračovat ve studiu Základů víry.
Měli bychom mít doplněny strany 7-9 (oddíl II. Nový zákon) ve
cvičebnici.
Niger: Poselství tvrdým srdcím
Pracovník Hlasu mučedníků, který navštívil Niger, byl udiven přivítáním,
jehož se mu dostalo ve sborech, které vznikly teprve před třemi měsíci.
Zatímco předpokládal, že v každém sboru bude pouhá hrstka lidí, čekalo
na něho v každé vesnici přes třicet věřících. „Bylo očividné, že metoda
»vyprávění příběhů«, kterou zde používají, je v této kultuře mluveného
slova velmi atraktivní.“ Přesto on i jeho spolupracovníci pochopili, že jak
tito noví věřící, tak i hledající nemohou duchovně růst jen z vyprávěných
příběhů. Potřebují audio Bible, aby mohli díky nim studovat Bibli sami.
Během minulých třech let přinesly zde audio Bible velké ovoce. Poté, co
terénní pracovník předal vesničanům zvěst evangelia a zanechal Fulbům
dvě audio Bible, byl zanedlouho povolán zpátky s odůvodněním, že jistí
fulbští manželé živící se chovem dobytka přijali díky poslouchání audio
Bible Krista a mají proto na našeho pracovníka řadu otázek. Náš pracovník
se tedy vrátil a strávil s nimi tři dny v důkladném rozebírání biblického
učení a o několik měsíců pak oba manžele pokřtil.
Prošel tamější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím …
Skutky apoštolské 20:2
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