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VÍRA A POKÁNÍ  
(ŽALM 7) 

Žalmy 88:10  Oči mám zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, 

Hospodine, volal, vztahoval jsem k tobě dlaně. 

 

Žalmy 7:1  Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli 

Benjamínci Kúšovi. 2  Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, 

zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, 3  aby mě jako 

lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. 

4  Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí 

bezpráví na mých dlaních, 5  jestliže jsem odplácel zlem tomu, který 

mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, 6  ať 

nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede 

v prach mou slávu. 7  Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti 

zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k 

němuž jsi dal příkaz. 8  Pospolitost národů až kolem tebe stane, k 

soudu nad nimi se navrať na výšinu. 9  Sám Hospodin povede při s 

lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a 

bezúhonnosti. 10  Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať 

spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a 

ledví! 11  Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. 

12  Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout 

hněvem. 13  Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj 

luk a míří, 14  smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si 

připravuje. 15  Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy. 

16  Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. 

17  To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na 
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lebku mu padne. 18  Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je 

spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího. 

 

ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

 Odkazy: Iz 61, 10; Ef 5, 27; 2 S 16, 5-12; 

 

I. DAVID PŘEDKLÁDÁ SVOU ZÁLEŽITOST 

SPRAVEDLIVÉMU SOUDCI (Ž 7, 2-6) 

A. Hospodin je jediným vítězem nad zlem a mocí pádu i 

hříchu. 

B. Hospodine, je-li na mne vina hříchu, ať mně nepřítel 

dostihne a zahubí! 

C. Pokání v díle Boží spásy. 

 

Biblické odkazy: 

 Odkazy: Ř 8, 20; 1, 18; 1, 21-25; 1 S 24, 11; 2 S 13; Ž 51, 3-11; 130, 1-8; 

 

II. DAVID PROSÍ, ABY TO BYL BŮH, KDO MU ZJEDNÁ 

PRÁVO (Ž 7, 7-11)  

A. Vyvýšený Bůh, Stvořitel, Pán a Soudce 7-8 

B. Dvě skupiny lidí. To co jsme, je určeno tím, v čem je 

zakotven náš život 9-11 

 

Biblické odkazy:  

 Odkazy: Mk 7, 21-23; Ř 8, 38-39; 1 J 5, 1-5; 1, 9; 
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III. SKUTEČNOST VE SVĚTLE PRAVDY (Ž 7, 12-18) 
 

A. Hle Bůh a hle člověk! 

B. Pouze na kříži, pouze v Kristu! 

 

Biblické odkazy:  

 Odkazy: J 3, 19; 6, 29; 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

DIVAN, AMOKY, DŽBER, MORČE, 

HLINÍK, ŽITNÁ, OBUVI, VANDLE, 

BERLE, ŘVOUN, UPÍŘI, OTOKY, 

TÁHLO, TAINE, BZUKOT, ŽEBRA, 

PEJŘÍ, OBČAN, STAHY, MRKEV, 

BLUES, UBRUS, KREACE, ZEMÁK, 

VERZE, TEMPO, KYČLE, REAKCE, 

DODÁVKY, AVIRIL, VATRY, BYTNÁ, 

STŘIH, GRAFY, ARCHÍV, POKYN 

Tajenka:  

Bůh  

…………………………………………… 

 

1 Timoteovi 2:1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, 

modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 

2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít 

tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Žalm 89:1-19 

Pavel Borovanský, písně Petr Svoboda. 

 

Indonésie: Návrh zákona o náboženském vzdělávání 

Představitele křesťanských organizací v Indonésii znepokojuje návrh 

nového zákona o náboženském vzdělávání, který vyžaduje získání 

úředního povolení pro každé vyučování náboženského charakteru, včetně 

nedělních škol, výkladů katechismu nebo biblických hodin. Pokud bude 

zákon schválen, bude každé vyučování vyžadovat minimálně 15 účastníků 

a předchozí souhlas zástupce ministerstva pro náboženské záležitosti. 

Místní církevní vedoucí se obává zneužívání zákona radikálními skupinami, 

které se budou snažit prosazovat zákazy církevních akcí a křesťanům 

všemožně komplikovat život. „Omezuje věřící ve vykonávání důležitých 

aktivit, které jsou nedílnou součástí náboženského života,“ poznamenal 

vedoucí. V současné době křesťané podepisují petici s požadavkem, aby 

bylo alespoň pořádání neformálních akcí typu nedělních škol ponecháno v 

kompetenci jednotlivých náboženských uskupení. 

 

Modlete se, aby orgány odpovědné za návrh zákona byly otevřené k podnětům 

a uznaly potřebu jeho revize – v zájmu zachování náboženské svobody. 

Pozvedejte na modlitbách církevní vedoucí i členy společenství. Vyprošujte jim 

Boží moudrost a rozvážnost při vznášení připomínek. Kéž si křesťanské rodiny 

po celé Indonésii zachovají svobodu k vyučování svých dětí v chození po 

cestách Páně. 


