(1) Píseň
Přicházíme před Tvoji tvář,
klaníme se před trůnem slávy.
Ty slova života máš,
kam bychom šli pro dobré zprávy
Přicházíme sklonit svou tvář,
vzdávat chválu do chrámu Tvého.
Ty slova života máš,
vyvádíš nás ze všeho zlého.
Ty jsi úkryt náš,náruč Tvá je skrýš,
lid, co jménem znáš, Ty neopustíš
Ať i dnem i tmou zpívá Tvůj lid dál,
ať pro slávu Tvou ať zní: Jen ty jsi náš
Král!
Přicházíme před Tvoji tvář
skrýt se hloub do stínu Tvých křídel.
Ty slova života máš,
nádherné je smět být Tvůj přítel.
Přicházíme sklonit svou tvář,
vyznat úctu skále své spásy.
Ty slova života máš,
my jsme Tvůj lid a Ty Král náš jsi.

(2) Přivítání
(3) Modlitba
(4) Písně
Ježíši, Ty jsi víc než zlato,
víc, než nejdražší drahokam,

života číši dáváš vrchovatou,
Ty jsi náš Bůh a Pán
Ježíši, náš Pane, Ty jsi ten života chléb,
lačný nazůstane, kdo vzývá jméno tvé.
Ježíši, náš Pane, Ty jsi židovský král,
co jsi řekl, to se stane, k tomu Tě Bůh
povolal.
Mé modlitbě křídla dej, orlí křídla
Ať na proudech touhy mé se vznášet smí
Kéž mohla by sílu mít těch vznešených
ptáků, až tam ať mi doletí,
kde máš svůj trůn.
Mé modlitbě křídla dej, orlí křídla
Tak oblohou může plout i bouři vstříct.
Ať ukážeš perutím směr k nebeským
výškám, ať tam ať mi doletí,
Kde máš svůj trůn
Hlas pozvedám dál mi přízeň přej,
/: Znát chci vlídnost Tvou :/
Mé modlitbě křídla orlí dej,
/: přijmi prosbu mou :/

(6) Píseň
Zachránce, má Spáso,
z prachu, hlíny mě pozvedáš,
všemocný, Bůh věčný. Nebudu už jako
dřív, když přišels blíž od věčného Otce.
S námi přišel žít syn Otcův jediný.
Ty jsi žil, umíral a byl vzkříšen, znovu vstal,
cestu všem otevřel, aby svět znovu žít
směl. Haleluja za dílo Tvé.

(7) Kázání – Bůh Matka
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš
proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě
posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé
děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka
pod svá křídla, a nechtěli jste!
Matouš 23:37
Cožpak může žena zapomenout na své
miminko a nesmilovat se nad synem svého
lůna? I když ony mohou zapomenout, já
však na tebe nezapomenu.
Izajáš 49:15

Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila,
zapomněls na Boha, který tě v bolestech
Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, zrodil.
Deuteronomium 32:18
domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež
nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Ale ukázala se dobrota a láska našeho
Jako odstavené dítě u své matky, jako Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro
spravedlivé skutky, které my jsme konali,
odstavené dítě je ve mně má duše.
nýbrž ze svého slitování; zachránil nás
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obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k (10) Rozloučení a požehnání
novému životu skrze Ducha svatého.
Titovi 3:4-5
Moudrost mi, Pane, dávej,
abych po tvé cestě chodil.
I kdyby mě opustili můj otec a má matka,
Moudrost mi, Pane, dávej,
Hospodin mě k sobě přivine.
ať ve tmě nebloudím.
Žalm 27:10

(9) Písně
Jako řeka mě unášíš do svých hlubin,
Tvoje vlny se převalí po suchých polích,
Tvoje mocné proudy ať mě pohltí,
všechny Tvé vůně, vším, čím jsi.

Moudrost mi dávej, sám ji nemám,
moudrost mi dávej, ať tě hledám.
Moudrost mi, Pane, dávej,
ať ve tmě nebloudím.

Bůh zažitý
na vlastní
kůži
10. 11. 2019

Obklop mě svou sladkou blízkostí,
obklop mě svou sladkou blízkostí.
Není žádný jako Ty,
nikdo neudělá to, co ty,
o Tvoji lásku se opírám.
Není žádný jako Ty,
Tvoje sláva přichází,
když Tě chválím, Ježíši.

Jako když někoho utěšuje matka,
tak vás budu já utěšovat.

Zpívat píseň lásky smím
svému Pánu, svému Králi,
vděčný jsem, když přijdeš k nám
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítětem Tvým,
není nic, co chtěl bych víc,
než být v Tvém náručí, ve Tvém náručí,
ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém náručí.

Izajáš 66:13
Pořádá Církev bratrská
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