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HOSPODIN, SPRAVEDLIVÝ SOUDCE A ZASTÁNCE!   
(ŽALM 9) 

Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme 

měli domov v každém pokolení! (Ž 90:1) 

 

Žalmy 9:1-21  Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm 

Davidův. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o 

všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, 

jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.  Moji 

nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, 

protožes mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce 

spravedlivý. Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, 

jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy. Po nepříteli zůstaly 

provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.  

Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.   

Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva. Hospodin 

je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem 

nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, 

kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Pějte žalmy 

Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho 

skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na 

úpění ponížených nezapomněl.  Hospodine, smiluj se nade mnou, 

pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě 

zvedáš z bran smrti! O všech chvályhodných činech tvých chci 

vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě 

spasil.  Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou 

nastražily, uvízla jim noha. Hospodin tu zřejmě zjednal právo: 

svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. - Higgájón. Do 
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podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha 

zapomněly. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje 

ponížených nikdy neztroskotá. Povstaň, Hospodine, ať si člověk 

nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem! 

Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou 

jenom lidé. 

 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  

 Ž 1-8; 

 

II. ÚVODNÍ CHVÁLA (V. 2-3) 
A. Chvála z celého srdce 

B. Svědectví pravdě 

C. Davidova radost 

Biblické odkazy: 
 Mk 12,30; Ž 4, 3-6; 

 

III. ZKÁZA BOŽÍCH NEPŘÁTEL (V. 4-9)  
A. Útěk a pád Davidových nepřátel 

B. Soud a zánik nevěrných x Věčná Boží spravedlnost.  

Biblické odkazy:  
 2Tm 3,12; Za 2,12; Ž 2,1-6; Gn 3,9; Ř 1,18; Jk 1,17; 

 

IV. ÚTOČIŠTĚ SPRAVEDLIVÝCH (V. 10-15) 
A. Kdo znají tvé jméno a tvou vůli, nebudou opuštěni! 

B. Bůh vykonává právo a spravedlnost, zachraňuje ze smrti. 

Jen u Něho je spása. 
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Biblické odkazy:  
 Mt 5,44-45; J 10,27-30; Žd 3,8; 3,15; Sk 17,31; 

 

V. KAŽDÉMU PODLE JEHO SKUTKŮ (V. 16-

21) 
A. Marná snaha pronárodů, marné srocení a úmluvy vládců 

země 

B. Pád do podsvětí 

C. Úkryt a naděje přímých, pro pravdu pronásledovaných 

Biblické odkazy:  
 Ž 2, 1-4; 49, 14-15; Iz 28, 14-17; 

 

VI. APLIKACE 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

KVÁDR, HERESE, START, KVĚTÁK, 

REVUE, VÝROK, OZALID, ALARM, 

VĚDMA, ŠPION, ZRNIT, OKRES, 

ŠTÍTY, ŠATLAVY, DUKÁT, ZENIT, 

DOLAR, TAMTO, OPTIK, KOTÍK, 

VIZITKA, SVÁTÁ, BASET, DUNĚT, 

SYPEK, PENAKL, VAKCÍNY, ISLÁM, 

RAUTY, VIOLA, ÚSKOK, RTÍKY, 

IKARUS, KRÁVY, SLEDĚ, KNUTA, 
TWIST 

Tajenka:  

Žalmy 62:3  Jen on je má skála, 

má spása, můj …………….. 

…………………., mnou nikdy nic 

neotřese. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Žalm 93) Karel 

Jiroušek, písně Terezka Weberová. 

Budeme, dá-li Pán, pokračovat ve studiu Základů víry, str. 45-46 

 
Uzbekistán: Do razie v křesťanském společenství se zapojili také vojáci 

25. listopadu přerušila průběh shromáždění místního baptistického společenství 

razie. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého. Jednalo se však o první případ, 

kdy se do podobné akce zapojili také příslušníci uzbecké armády. Členové 

Národní gardy doprovázeli skupinu tvořenou dvaceti agenty tajné policie v 

civilu, zástupci ministerstva spravedlnosti a okresní policie. Vetřelci prohledali 

budovu a zabavili více než 7000 položek – knih, zpěvníků a DVD. Čtrnáct 

účastníků shromáždění bylo odvezeno na policejní stanici, kde byli zadržováni 

déle než devět hodin a nakonec přinuceni podepsat prohlášení, že se účastnili 

„nepovoleného setkání“. 

Na dotaz, jaký má tajná policie a armáda důvod k razii, bylo křesťanům sděleno, 

že se jedná o „speciální operaci“ – bez jakéhokoli dalšího vysvětlení. (Úřady 

požadují, aby všechna společenství získala registraci; to však mnozí křesťané 

odmítají v obavách ze státního vměšování a snah církve ovládnout.) Razie cílené 

na křesťany se netýkají jen organizovaných shromáždění. 19. 11. se skupinka 

věřících ve východní části země sešla ke společnému jídlu, když do bytu 

znenadání vtrhli policisté. Zabavili nalezené Bible, DVD, CD a nejrůznější 

literaturu, přestože všechny materiály pocházely od státem registrované 

Biblické společnosti. Policisté křesťanům zabavili také dva počítače, aniž by k 

tomu měli povolení. Prohlásili, že literatura bude poslána na „expertní analýzu“, 

což často znamená její zničení. 
Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše 
přirozenost. Galatským 5,16 


