(1) Přivítání
(2) Modlitba
(3) Písně
Není vždy slunce na obloze
nejsou vždy květy rozkvetlé,
není vždy pokoj, láska v domě,
ne vždy Tě vidím, cítím, Pane.
Nemám vždy lásku k lidem, Bože
neotvírám jim vždy své dlaně,
nedávám Ti vždy ruce svoje,
nedobojoval jsem vždy boje.
Ale vždy vím, že Ty jsi se mnou,
já vím, jak moc mě máš rád,
to vím, jsi stále tentýž,
včera, zítra dnes!
Ale vždy vím, že měníš srdce,
já vím, jsi mojí silou,
to vím, jdu k Tobě, Otče,
Tobě patřit smím.
Dnes už to vím, Ty jsi ten Vítěz,
já vím, Golgotský Vítěz,
to vím, jsi Ježíš Kristus,
Tobě náležím.
Miluju Tě, Pane, láskou Tvou,
láskou, kterous do srdce mi vložil.
Miluju Tě Bože můj, Otče můj,
děkuju Ti za to, žes mě stvořil.

Králů Král, panů Pán,
v něm jsem požehnán.
Králů Král, pánů Pán,
z těla mého učinil si chrám.

(4) Čtení (Lukáš 17:11-23)
(5) Píseň
Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé,
přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
Tam, kde lid Tvůj se probouzí,
tam, kde roste Tvůj chrám,
v srdcích všech dětí Tvých
ať vítězí vůle Tvá.
Tam, kde Duch svatý přichází,
dary své rozdává,
jaká je teď vůle Tvá?
Co dal jsem ti, předávej dál.
Někdy mne zkoušky tak svírají,
padám a prohrávám,
řekni, jak vůle Tvá zní?
Bojuj až do vítězství.
Pane, můj bratr mne nemá rád,
za zády mne pomlouvá,
toužím teď vůli Tvou znát.
Odpusť mu tak, jako já.

(6) Kázání – Bůh Otec
Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My
jsme hlína a ty hrnčíř; všichni jsme dílo tvých
rukou.
Izajáš 64:7

Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v
nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Matouš 6:9

Což je mezi vámi otec, který by dal svému
synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by
mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže
tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat
dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá
Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
Lukáš 11:11-12

Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh
povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj,
podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli,
když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně
vychovává, a trestá každého, koho přijímá
za syna.‘ Podvolujte se jeho výchově; Bůh s
vámi jedná jako se svými syny. Byl by to
vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává
všem synům, pak nejste synové, ale cizí
děti.
Židům 12:5
I kdyby mě opustili můj otec a má matka,
Hospodin mě k sobě přivine.
Žalm 27:10
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(7) Písně
Tví jsme my,
nás shromáždila v jedno láska tvá. Náš
hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, králi náš.
Volá: „Abba, Otče, velká moc je tvá.
Abba, Otče, velká moc je tvá."

Ve Tvé moci a slávě chcem na věky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž Ti být.

(8) Rozloučení a požehnání

Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne
láska tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí
zpívá, králi náš.
Zpívá: „Abba, Otče, svaté jméno tvé.
Abba, Otče, svaté jméno tvé."

3. 11. 2019

Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
prapor lásky Tvé nade mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,
navždy v blízkosti Tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tě znát.
Nádherný, pro mě vším jsi sám,
nádherný čistý můj si Pán.
Hoden jsi slávy, jsi králů Král.
Jak je nádherné víc Tě znát.
Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou.
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán,
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.
Budem chválit Tvé jméno,
ať svaté je v nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál!

Bůh zažitý
na vlastní
kůži

Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal,
abychom byli nazváni Božími dětmi;
a také jimi jsme.
Pořádá Církev bratrská
www.cbolomouc.cz

1 Janův 3:1
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