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HOSPODIN JE MŮJ OCHRÁNCE (Ž 144,1-15) 
Blaze lidu, jemuž je Hospodin Bohem 

 

V dnešním kázání si všimneme Davidovy zkušenosti s Bohem (v. 1-4). Bůh 

je ochránce, který pečuje o své milované, buduje je a vyučuje. Uvidíme 

Davidovu víru, se kterou se obrací k Bohu a prosí o vysvobození, o 

záchranu (v. 5-11). A nakonec uvidíme Davidovu naději, kterou má v Bohu 

samotném a tak prosí Boha o jeho požehnání a raduje se z Boha (v. 12-15). 
 

Text Písma: 
1Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! 
2Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k 

němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje. 3Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, 
co syn člověka, že na něj myslíš? 4Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé. 
5Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit. 6Udeř bleskem, 
rozptyl nepřátele, vypusť své šípy a uveď je v zmatek, 7vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a 

vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců! 8Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice 
je pravice zrádná! 9Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět 

žalmy. 10Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od 
zhoubného meče, 11vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich 
pravice je pravice zrádná. 12Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše 

dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. 13Naše sýpky ať jsou plné, ať 
skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol, 14náš skot ať je březí. 
Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích. 15Blaze lidu, jemuž se 

tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! 

  
Otázky ke kázání:  

1. Jak můžeme prohlubovat své zkušenosti s Bohem? 

2. Jaké jsou nejčastější překážky, které nám brání v modlitbě? 

3. Jak můžeme růst v porozumění tomu, co znamená být Božím lidem? 
 

HOSPODIN BOJUJE ZA NÁS 

 Jaké jsou okolnosti napsání tohoto žalmu? 
 

 
 

Biblické odkazy:  

  2S 5,17.20; Ž 18; 2S 22; 1Pa 14,17 



 

 

 

I. OCHRANA OD HOSPODINA (V. 1-4) 

 Jaké byly Davidovy zkušenosti s Pánem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 2,3; J 16,33; J 15,20; 1K 4,7; Jk 4,14; 1Pt 1,24;  
 

II. VYSVOBOZENÍ OD HOSPODINA (V. 5-11) 

 O co se opírala Davidova víra? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

 Jon 2,10; Lk 19,10; Sk 12,4-17; Sk 16; Mk 10,46-52; Ž 18,7-10; Jk 4,1-4; 



 

 

 

III. POŽEHNÁNÍ OD HOSPODINA (V. 12-15) 

 Jak se tyto fyzické věci naplňují duchovně? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Př 30,7-9; 1Tm 1,2; Ef 6,12-17; Ž 57,2-3; 
 

  

 

 
   MĚNY, SAZE, KOTOUL, VIRY, MOTO, 

HLAS, ETEN, PROZRAZENÍ, KRKY, 

ANTI, FLÉTNA, SÍLY, DEKL, SESKOK, 

DOBYTEK, LOVY, HVIZD, MUKA, 

NEGR, OBLÍ, TRNÍ, OPTIČKA, 

KAUZA, ENEOLIT, ČLEN, SOVY, 

PULSY, IRMA, ÚPLNĚK, HNUS, 

DOMOV, UHEL, ÉTER, HNIDA, 

LOTO, PODKONÍ, VRTULNÍK, PARD, 

BRILIANT, PIHY, PLAT, 

OPTIMISMUS, RTÍK, KOLMICE 

Osmisměrka 

Tajenka Ab 3,19 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 144). 

Čtvrtek 1900 Online biblické studium (Ž 144)  

Neděle 930 a 1100 Shromáždění v divadle Kámen (pokud se situace nezmění, 

budou opět dvě shromáždění každé pro 15 lidí). 

 

 

 

 

 

Laos: Křesťan uvězněn kvůli pořádání bohoslužeb 

Začátkem letošního roku vznikl v zemědělské oblasti v provincii 

Savannakhet malý sbor, když se jistý Sithong Theppavong začal scházet s 

místními lidmi k bohoslužbám. Od té doby se však Sithong potýká s 

nepřátelskými postoji okolí a již několikrát byl vyzván, aby svou službu 

ukončil. Pokaždé však odmítl. 

15. března ho kontaktovaly místní úřady s požadavkem, aby podepsal 

prohlášení, že svou činnost ukončí. Když odmítl, byl zatčen. Podle poslední 

zprávy zůstává ve vazbě a nemá povolené návštěvy. Žádné další informace 

o jeho případu ani o jeho aktuálním stavu nejsou známy. Existují obavy, že 

by mohl „nedobrovolně zmizet“. 

 

 

 

 
 

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem 

bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a 

nic nepochybuje. 

Jakub 1,5-6 


