
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

POD TÍHOU BOŽÍHO KÁZNĚNÍ 
 (ŽALM 39) 

 
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. 

Jakubův 3:18  
 

Žalm 39:1 Pro předního zpěváka, pro Jedútúna. Žalm Davidův. 
2 Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem 
neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou 
mít svévolníka. 3 Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se 
nezlepšilo, má bolest se rozjitřila. 4 Srdce pálilo mě v hrudi, v 
zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem 
takto: 5 Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů 
je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. 6 Hle, jen na píď 
odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen 
vánek pouhý, i kdyby stál pevně. 7 Každý žitím putuje jak přelud, 
hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. 
8 A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen 
k tobě. 9 Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, 
aby bloud mě tupil! 10 Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé 
dílo. 11 Odejmi už ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou 
rukou! 12 Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš 
jak mol to, po čem dychtil. Člověk je jen vánek. 13 Hospodine, 
vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď 
k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, 
jako všichni otcové moji. 14 Odvrať ode mne svůj pohled, abych 
okřál, dřív než odejdu a nebudu již.  
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I. VAŽME SVÁ SLOVA (V. 2-4) 
 
 
 
 
 

II. POZNEJME SVOU POMÍJIVOST (V. 5-7) 
 
 
 
 
 

III. SPOLEHNĚME SE NA BOHA (V. 8-14) 
 
 
 

 
IV. APLIKACE 
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PLAKÁT, LEICH, SNÁŘE, KELT, 
KONČINA, KÝČE, STOLEC, DEBL, 
PŘESLICE, ŽÁBA, TAKT, TKÁT, SKLO, 
SAMOUK, KOČÍ, BEAT, CHYBY, 
KNAP, OKÉNKO, PÁŽE, CHALUPA, 
IDEA, OBLÍ, KYPR, LESK, EMILKA, 
HNÁT, NULA, ORAT, ŠIKOVATEL, 
LAOS, CHTÍT, BUŘINA, SLON, OSIVO, 
PLOT, LÝKA, NÁMLUVY, MOBILITA, 
ZASTÁNCE, ARIE 

Tajenka: 

1 Korintským 13:4-5 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 
…………………………………………………………………………………………………….. 

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. 

 

 

 

 

 

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť  strach 
působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 

 1 Janův 4:18   
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28.8.2022 © BSK 

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

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

vedení Jan Suchý (Ž 56), písně Markéta Borovanská.  

V neděli 4.9. budeme mít společný oběd. Jsme pozváni k Evě a Josefovi na 

zahradu. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Matyášek Weber. Vyprošujme pro něj 

Boží milost! 

 

Írán: Odvolání zadržených křesťanů zamítnuto 
Anooshavan Avedian je íránský arménský křesťanský představitel, který 

byl zatčen za šíření „propagandy odporující a narušující svaté náboženství 

islámu“ prostřednictvím domácí církve, kterou organizoval ve svém domě.  

Kromě desetiletého trestu odnětí svobody vyneseného minulý měsíc mu 

hrozí po propuštění na dalších deset let „zbavení sociálních práv“, což 

znamená různá omezení – včetně druhu zaměstnání, které bude smět 

vykonávat. Další dva propuštění křesťané, Abbas Soori a Maryam 

Mohammadi, nebyli odsouzeni do vězení, ale dostali tentýž desetiletý trest 

podmínečně spolu s dvouletým zákazem cestování do zahraničí. Po dobu 

dvou let nesmí ani jeden z těchto věřících žít v Teheránu nebo v jeho 

sousedních provinciích, a také nesmí být členem žádné politické či sociální 

skupiny. Všichni tři křesťané se proti rozsudku odvolali. Během odvolacího 

líčení, z trestů Abbase a Maryama byl odstraněn termín zabavení a 

nahrazen pokutou šest milionů tomanů pro každého (asi 3300 Kč). Po 

odvolacích slyšeních požádali tři křesťané íránský nejvyšší soud o obnovu 

řízení. Soud však 2. srpna jejich žádosti bez komentáře zamítl. 

http://www.cirkevusti.cz/

