Biblické hodiny – program na první čtvrtletí 2020

5. 1. a 12. 1. 2020 program v rámci aliančního týdne

Datum 19. 1. 2020
Téma: Vysvobozuje jedině Hospodin
Text: Žalm 120
Svědectví: Jak jsem zažil vítězství od Hospodina v nepravdivých obviněních
nebo v nepřátelském prostředí.
Hlavní slovo: Ať prožívám v životě cokoli, jen Pán mi může pomoci. On mě slyší
a odpovídá, on mě chrání a vede, když mu důvěřuji a o pomoc
se obracím k Němu.
Závěr: Ve světě je člověk, který počítá s Bohem, vždy cizincem a svět ho bude nenávidět.

Datum 26. 1. 2020
Téma: Hospodin je moje pomoc
Text: Žalm 121
Svědectví: Dokonalá pomoc v životě může přijít jen od Pána, a to někdy
i prostřednictvím lidí ním poslaných.
Hlavní slovo: Někdy hledáme pomoc a vysvobození od „hor“ (vlivných, moudrých lidí,
různých praktik, vlastních schopností, …) Pomoc a řešení všech problémů
je u Pána. Vždyť On je Tvůrcem a Pánem všeho.
Závěr: Pán nikdy nedříme a pokud si myslíš, že nereaguje na tvé volání, je to pro tvou
výchovu v trpělivosti a důvěře.

Datum 2. 2. 2020
Téma: Společenství – setkávání s Bohem a jeho lidem
Text: Žalm 122
Svědectví: Je pro mě návštěva společenství místem setkání s Bohem a jeho
lidem? Je to pro mě radost?
Hlavní slovo: Boží dům – společenství - je duchovním Jeruzalémem, který leží na hoře.
Je tedy všem viditelný, těžko dostupný hříchu a místem vzdávání chval
Bohu.
Závěr: Vyprošujme pokoj pro naše společenství, abychom mohli být světlem ležícím
na hoře.

Datum 9. 2. 2020
Téma: Důvěřujme Hospodinu
Text: Žalm 123
Svědectví: Je pro mě Hospodin natolik důvěryhodný, že mu přenechávám všechny
křivdy, které se mi dějí?
Hlavní slovo: Jedině v Božích rukou je naše spása a záchrana před duchovními nepřáteli.
Se zrakem upřeným na našeho Pána a úpěnlivou modlitbou o Jeho vedení
máme šanci na záchranu.
Závěr: Celá sláva člověka začíná a končí slovy: Smiluj se nade mnou Pane.
[Poznámka: Audiozáznam přednášky z BŠP na téma 123. žalmu naleznete na
http://ks-sch.cz/media/poutni-zalmy-pisne-stupnu-zalm-120-134/]

Datum 16. 2. 2020
Téma: Hospodin neopouští
Text: Žalm 124
Svědectví: Mohu potvrdit slova, že Pán neopouští? Prožil jsem to ve svém životě?
Hlavní slovo: Izraelci měli ve svých dějinách mnoho důkazů o tom, že Hospodin
neopouští, ale oni sami svého Boha opouštěli každou chvíli. Nejsme
touto nevěrností často infikováni i my?
Závěr: Kdo protrhl „osidlo“? Je naše pomoc v Hospodinu? Jsme vděčni?

Datum 23. 2. 2020
Téma: Hospodin ochraňuje
Text: Žalm 125
Svědectví: Bůh nás nejen zachránil (spasil), ale chce nás ochraňovat a vést životem.
Příklady, kdy Pán nade mnou držel ochrannou ruku.
Hlavní slovo: Doufající v Pána jsou jako hora Sijón – nepohnutelní. Je to vůbec reálné?
Je to tehdy, když jsme ukryti za Božím valem (2v), když jsou ruce sepjaté
k modlitbě, nemohou být zneužity k podlostem (3v).
Závěr: Modleme se: o dobré věci pro Boží lid.

Datum 1. 3. 2020
Téma: Hospodin zdroj štěstí a radosti
Text: Žalm 126
Svědectví: Je Pán Ježíš zdrojem mého štěstí a radosti? Jak změnil můj život?
Hlavní slovo: Pokud Pán zasáhne do našeho života jsme jako ve snu. Pokud si
uvědomujeme, co všechno Pán pro nás udělal, naplňuje nás to
vděčností a radostí a vybízí ke službě.
Závěr: Práce pro Pána je často doprovázena slzami, protože svět ji nenávidí. Ale odměna
je na věčnosti, tam bude plesání.

Datum 8. 3. 2020
Téma: Hospodin je zárukou úspěchu
Text: Žalm 127
Svědectví: Zažil jsem marnost lidského snažení, když Bůh nežehnal? A opak
když žehnal?
Hlavní slovo: Naše skutky a vůbec celý život má být konzultován s naším Pánem.
On je stavitelem a strážcem našeho rodinného, sborového i církevního
krbu. On dopřává pokoj i rodinné zázemí, když je v domě Pánem.
Závěr: Manželství, otcovství, mateřství jsou Boží programy. On jim žehná!

Datum 15. 3. 2020
Téma: Hospodin jako autor rodiny
Text: Žalm 128
Svědectví: V jaké rodině jsem vyrůstal? Co mi to dalo do života?
Hlavní slovo: Harmonická rodina v dnešní době je vzácností. Je to proto, že se lidé
málo bojí Hospodina (1v), spoléhají na knihy, návody, poučky, které
postrádají základní věc – Boží vedení.
Závěr: Bázeň před Hospodinem jako základní atribut harmonické rodiny.

Datum 22. 3. 2020
Téma: Hospodin odpouští hřích
Text: Žalm 130
Svědectví: Zažil jsem stav, kdy jsem byl na dně a jak pak vypadala moje modlitba?
Hlavní slovo: Někdy prožíváme chvíle zoufalství, kdy si myslíme, že jsme tak hluboko,
že nás Pán ani neslyší. On ale o nás ví a je naší jedinou nadějí. Slyší nás
a odpouští. V tom je jeho velikost a síla.
Závěr: V Pánu Ježíši Kristu je naše vykoupení ze všech nepravostí!

Datum 29. 3. 2020
Téma: Hospodin jako garant jednoty
Text: Žalm 133
Svědectví: Jak vnímám jednotu v našem společenství? Kde jsou zádrhele?
Hlavní slovo: Svornost jako jeden z rysů společenství, které stojí na Božích základech.
Je to svědectví pro okolí přirovnané k oleji (duchovní požehnání)
a rose (duchovní občerstvení) pro všechny zúčastněné.
Závěr: Jaké dobro, jaké blaho – je tam, kde je Hospodin.

