BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BOŽE, ZKOUMÁŠ MĚ A ZNÁŠ MĚ (Ž 139,1-24)
Vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí Bůh
Celý ten žalm je velikou oslavou Boha, je 1. vyvýšením jeho vlastností, 2.
vede k oddanosti Bohu a 3. ústí do prosby za Boží věrnost.
Text Písma:
1Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. 2Víš o mně, ať

sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. 3Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy. 4Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už
všechno. 5Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. 6Nad mé chápání jsou tyto
divy, jsou nedostupné, nestačím na to. 7Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před
tvou tváří? 8Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 9I kdybych
vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, 10tvoje ruka mě tam doprovodí,
tvá pravice se mě chopí. 11Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane
světlem. 12Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. 13Tys to
byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. 14Tobě vzdávám chválu za činy, jež
budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
15Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v
nejhlubších útrobách země. 16Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize:
dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. 17Jak si vážím divů, které konáš, Bože!
Nesmírný je jejich počet, 18sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.
19Kéž bys, Bože, skolil svévolníka. Pryč ode mne, vy, kdo proléváte krev! 20Dovolávají se tě při
svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. 21Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo
nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? 22Nenávidím je, rozhodně
nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. 23Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty
znáš můj neklid, 24hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Otázky ke kázání:
1. Které své vlastnosti s námi Bůh sdílí a jak?
2. Proč je rozjímání důležitou cestou k poznávání Boha?
3. Proč je důležité vědět, že Bůh zná mé srdce?

BŮH A JEHO VLASTNOSTI
 Jak se nám dává Bůh poznat?
Biblické odkazy:
 Lk 10,27; Ko 3,13; 1Pt 1,16

I. VYZNÁNÍ BOŽÍ VELIKOSTI (V. 1-18)
 Proč s námi Bůh některé vlastnosti Bůh nesdílí?
A. Vševědoucí Bůh
B. Všudypřítomný Bůh
C. Všemohoucí Bůh

Biblické odkazy:
 Gn 22,12; Dt 8,2; 2Pa 32,31; Jb 40,4-5; Př 16,1; Lk 5,8

II. ODDANOST BOŽÍ SVATOSTI (V. 19-22)
 Jak dojdeme k hluboké oddanosti Bohu?

Biblické odkazy:
 Ř 5,8; J 3,16.18; Sk 16,31; Mt 7,22-23; Ž 1,2;

III. PROSBA ZA BOŽÍ VĚRNOST (V. 23-24)
 Proč se musíme modlit nejprve za své srdce?

Biblické odkazy:
 Jk 2,19; Ž 5,9; Zj 3,17-18; Jk 4,1-3; Jr 17,9; Jr 29,11; Ř 8,28; Ž 51,18-19; Ko 2,13-14

Osmisměrka
ÁMOS, ANTI, ANTUKA,
AUDIOMETRY, BONY, EREB, GRIL,
HAZARDOVÁNÍ, CHARTA, IROVÉ,
KINO, KVIZ, LEICH, LIDÉ, LINO,
OKRES, PEPSIN, POET, PORŠ,
PSEUDONYM, PSÍK, PULOVR, RASY,
RUNY, SETY, SOUVISLOSTI, STEP,
SVATBY, ŠŤOURATI, TABU,
TREZORY, URNY, VÁNEK, VAŘIČ,
VATIKÁN, VERŠ, VRTULE,
VYPROVOKOVAT, ZÁPLAVY, ZDAR,
ZDVIHADLO, ZPACKATI

Tajenka Zj 3,8
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Írán: Při koordinovaných raziích bylo zadrženo dvanáct křesťanů
Příslušníci tajných služeb ve dnech 30. června a 1. července podnikli několik
razií, při kterých zadrželi nejméně dvanáct křesťanů. Kromě toho si od několika
desítek lidí vyžádali kontaktní informace, aby je mohli později předvolat k
výslechu. K první razii došlo v soukromém domě v Teheránu, kde bylo tou
dobou shromážděných přibližně 30 křesťanů. Zatímco policisté natáčeli průběh
akce na video, chovali se slušně. Poté však oddělili muže od žen, vypnuli
kamery a začali křesťanům nevybíravým způsobem vyhrožovat. Měli s sebou
zatykač na šest osob. Některé z nich identifikovali, a tak jim nasadili pouta,
zavázali jim oči a odvedli je pryč.
Všechny zadržené následně odvezli domů (do Teheránu a Karadže) a při
domovních prohlídkách se snažili nalézt Bible nebo jinou křesťanskou
literaturu. Tři lidé ze seznamu v zatykači se shromáždění neúčastnili a tak byli
zatčeni později doma. Ještě toho večera bylo třem konvertitům z Malajeru
nařízeno, aby se následující den hlásili v kanceláři Revolučních gard. To však
ani nestihli udělat, protože byli hned druhý den ráno zatčeni.
Všichni tři byli posléze propuštěni na kauci. Osudy zbývajících devíti nejsou
známy, nicméně nejméně dva z nich se podle poslední zprávy snažili sehnat
peníze na kauci. Má se za to, že razie pomáhal zorganizovat informátor, který
se mezi křesťany vetřel a získal si jejich důvěru.

Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
Zjevení 3,19
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