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JEDEN VŠEMOHOUCÍ  
NAD  

VŠECHNY NEPŘÁTELE 
 (Ž 20) 

 
Kam se upínáte v čase těžkých životních situací?  

Za co se modlíte? 

 

Žalm 20:1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 
2  Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha 
Jákobova! 
3  Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu! 
4  Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou 
rád přijme. 
5  Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! 
6  Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu 
svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání! 
7  Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví 
ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. 
8  Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno 
Hospodina, svého Boha. 
9  Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme. 
10  "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat. 
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I. MODLITBA BOŘÍ STRACH Z NEPŘÍTELE (V. 2-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MODLITBA UPEVŇUJE JISTOTU V BOHU (V. 7-9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MODLITBA MÁ POSLEDNÍ SLOVO (V. 10)  
 
 
 
 
 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

EMANY, ÚŠTĚP, KANOE, UMLKAT, 
KRYSY, PSINA, OTŘAS, KOPOV, 
POVYK, PALMA, SKIVO, OSLÁŘ, 
PLYŠE, SRPEN, PODÍL, OŽRALA, 
IKONY, EDICE, GOUDA, DROPI, 
SMYKY, POCIT, ČNĚLKA, HLTAN, 
CHÁTRA, SRABAŘ, MLÍČÍ, USMÁNÍ, 
MELÍR, STISK, ŠTOLY, LOUHY, 
SMYSL, AVŠAK, OHOZY, LINKY, 
ANČAR, ÚSKOK, KVALT, OSUŠKA, 
ÚSTUP, ŽENICH, CHMÚRA 

Tajenka: 

1 Tesalonickým 5:16  Stále se radujte, 

17  v modlitbách .…………………………. . 

18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v 
Kristu Ježíši pro vás  
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý 

(Žalm 105), písně Markéta Borovanská.  
Po shromáždění budeme pokračovat v Základech víry, str. 59-61. 
 
Pákistán: Unesená dívka nuceně konvertována k islámu 
Sadáf Masihová, třináctiletá dívka z Bahávalpuru, byla unesena, nuceně 
konvertována k islámu a provdána za muslima. Navzdory důkazům zůstává 
volání rodiny po spravedlnosti nevyslyšeno. 6. února Sadaf unesl vlivný 
místní muž. Rodiče kontaktovali rodinu únosce a byli ujištěni, že jim dívku 
vrátí. Po dalších osmi dnech se jim však sami ozvali s tím, že se Sadáf 
obrátila k islámu a provdala se. Na důkaz svého tvrzení ukázali příbuzným 
oddací list (ve kterém bylo nepravdivě uvedeno, že je dívce 18 let). 
Křesťanští vesničané byli varováni, že na ně bude podána stížnost na policii, 
pokud se dívku pokusí kontaktovat nebo vyvíjet na někoho nátlak. Navzdory 
tomu se křesťané obrátili na policii sami a únos nahlásili. Policisté se však 
zdráhají únosce konfrontovat. Podle Nasira Saída, mluvčího organizace 
CLAAS-UK (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement – Centrum 
pro právní pomoc a urovnávání sporů), jsou nedobrovolné konverze 
křesťanských a hinduistických dívek v Pákistánu přetrvávajícím problémem. 
Navzdory mezinárodnímu tlaku vláda nepodniká proti této praxi žádné 
kroky. Soudy navíc pod nátlakem islamistických skupin často rozhodují ve 
prospěch muslimů.  

Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.  
Žalmy 6:10   

http://www.cirkevusti.cz/

