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VĚČNÝ BŮH A POMÍJIVÝ ČLOVĚK (Ž 90) 
Učiň dílo našich rukou pevným! 

 

Dneska si z ní ukážeme tři věci, které se týkají Boha, a v jejich světle 

uvidíme také mnoho o tom, co se týká nás lidí. Věčný Bůh se nám 

v Žalmu 90 představuje jako Stvořitel, Soudce a Spasitel. 
 

Text (Ž 90,1-17): 

1Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém 
pokolení! 2Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. 
3Ty člověka v prach obracíš, pravíš: „Zpět, synové Adamovi!“ 4Tisíc let je ve tvých očích 
jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. 5Jako povodeň je smeteš, prchnou jako 
spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno: 6zrána rozkvete a už odkvétá, večer 

uvadne a uschne. 7Pro tvůj hněv spějeme k svému konci zděšeni tvým rozhořčením. 8Před 
sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. 9Pro tvou prchlivost 
naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. 10Počet našich let je sedmdesát roků, 
jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem 
uplynou a v letu odcházíme. 11Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě 

nebál? 12Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. 
13Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, 
14nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a 

plesat. 15Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž jsi nás pokořoval, a let, v nichž 
se nám zle vedlo. 16Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na 

jejich synech! 17Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich 
rukou, dílo našich rukou učiň pevným! 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak může pomíjivé stvoření poznat věčného Boha? 

2. Jak se může hříšné stvoření zachránit před Božím hněvem? 

3. Co může ubohé stvoření udělat k Boží slávě? 
 

 

MODLITBA MOJŽÍŠE 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ex 15; Dt 32 



 

 

I. VĚČNÝ BŮH JE STVOŘITEL 

• Kdo má svůj domov u Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ju 5; 1K 10,5; Žd 11,10-23; Ř 11,4; Zj 1,17-18; Žd 13,8; J 1,3; J 1,1; 1J 5,20 
 

II. VĚČNÝ BŮH JE SOUDCE 

• Proč musí Bůh potrestat každý hřích? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 8,5; Mt 6,27; Ef 5,16; Jk 4,14; Žd 11,24-26; Př 1,7; Ž 119,18 
 



 

 

III. VĚČNÝ BŮH JE SPASITEL 

• Čím Bůh zahrnuje svůj lid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Pt 3,14; Žd 12,28-29; Pl 3,23; Jk 4,2; Ef 2,10 
 

   

 

 
   KEŠU, KRKY, MASO, JEPTIŠKA, 

BELGIE, ADRESY, DEKA, ZÁTOP, 

DOKUD, DEMISE, YZOP, ZVRACET, 

BARY, PLOSKA, FETY, ADAT, 

ABONOVAT, HRDINKA, INSTRUKCE, 

PRŮRAZ, DOKTORKA, EFOR, ARAB, 

TYGR, BÝCI, BŘEH, 

TORPÉDOBOREC, ROPA, KATR, 

SUPI, EBON, CHYBA, RYCHLOLIS, 

OHOZ, LEUKODERMIE, ALPY, OÁZA, 

ŠLOH, KŘEČE, VOLTY, STOA, AFEKT, 

LEICH, TOFU, ROŠTY, METY 

Osmisměrka 

Tajenka Ko 4,5: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium (Ž 90) a modlitební chvíle. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ga 5,22-26), 

vedení A. Vondruška, památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá.  

 

Čína: Více než stovka zatčených 

Již několik měsíců probíhá v Číně kampaň namířená proti domácím církvím, 

kvůli které musela řada společenství po celé zemi ukončit činnost. Eric Foley k 

situaci poznamenává: „Začátkem letošního roku státní instituce postupně 

zakazovaly činnost stále většímu počtu malých neoficiálních společenství a 

bedlivě sledovaly reakci zahraničí. Po zjištění, že toho křesťané v ostatních zemích 

mnoho nedělají, se časem osmělily a přistoupily k zakazování i těch největších.“ 

V září byla ukončena činnost „církve Sión“, která představovala jedno z 

nejrozsáhlejších hnutí podzemní církve v celé zemi. Začátkem prosince došlo ke 

koordinovanému zátahu na členy Early Rain Covenant Church. Podle poslední 

zprávy bylo zadrženo více než 100 členů tohoto hnutí. Mnozí z nich byli později 

propuštěni, třináct vedoucích však bylo oficiálně vzato do vazby a čekají na 

obvinění. Terčem zatím poslední rozsáhlé akce se stalo společenství Žung-kuej-li 

v Kuang-čou. Nejméně 60 policistů a dalších zástupců státních orgánů 15. 

prosince ráno narušilo průběh biblického vyučování pro děti. Policisté se zdrželi 

celý den, který strávili konfiskací majetku, včetně více než 4000 knih. Všechny 

vstupy do budovy byly úředně zapečetěny. Společenství, jehož bohoslužeb se 

každý týden účastní tisíce lidí, založil Samuel Lamb (1924-2013). 

Zatímco se úřady poslední dobou soustředí zejména na velká společenství, 

podobný osud stále postihuje i mnoho menších. Křesťané navzdory nebezpečí 

pokračují ve společném setkávání. Členové společenství z Ta-čching se z 

bezpečnostních důvodů scházejí na odlehlé prasečí farmě. Jiní pořádají 

bohoslužby pod širým nebem i v chladném zimním počasí.  
 

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. 

Přísloví 1,7 


