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HOSPODINE, CELÝM SRDCEM TI BUDU VZDÁVAT 

CHVÁLU (Ž 9,1–21) 
Chvála, která vychází z poznání Boha a jeho spravedlnosti 

 

Hospodin vyslyšel Davidovo volání a vysvobodil jej z rukou jeho 

nepřátel a David za to oslavuje Boha a ukazuje nám na důležité pravdy 

o Boží spravedlnosti i jeho milosti. 
  

Text Písma – Žalm 9,1-21, ČEP,  
1Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův: 

2Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci 
vypravovat. 3Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. 4Moji 

nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, 5protožes mi zjednal právo, 
obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý. 6Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl 

svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy. 7Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. 
Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla. 

8Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu. 9Rozsoudí svět spravedlivě, 
povede při národů dle práva. 10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách 

soužení je hradem nedobytným. 11V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se 
dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. 12Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, 

oznamujte mezi lidmi jeho skutky. 13Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na 
úpění ponížených nezapomněl. 14Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, 
kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti! 15O všech chvályhodných činech 

tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil. 
16Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha. 17Hospodin tu 

zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón. 18Do 
podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly. 19Ubožák však 

nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá. 20Povstaň, Hospodine, ať 
si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem! 21Hospodine, zdrť 

je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé. 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Kde najdeme zastání, ocitneme-li se uprostřed soužení? 

2. Co nás motivuje k uctívání našeho Boha? 

3. Jaký máme zaujmout postoj k Božím časným soudům a 

mohou se i křesťané modlit podle vzoru krále Davida? 
 



 

 

I. K ČEMU VEDE POZNÁNÍ HOSPODINA (V. 2–7) 

 Z čeho se křesťané mohou a mají radovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Sk 4,20; 2S 6,13–16.20-23; 2Tm 3,1–5; Ef 5,18–20; 6,18–20; Ko 3,16; Mt 14,25–31; 

Ž 27,1–3; 34,20; 37,25; Žd 2,14–15 
 

II. HOSPODIN JE NEPŘÍSTUPNÝ HRAD (V. 8–15) 

 Proč Bohu tolik záleží na spravedlnosti a právu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Iz 46,10; Da 4,27.31–32.35; Mt 25,24; Ř 9,19–20; Gn 18,24–25; Žd 10,31; Ž 10,17–18; 

18,3; 85,10–11; Ef 5,19; Sk 16,25 
 



 

 

III. HOSPODIN ZJEDNÁ SPRAVEDLNOST (V. 16–21) 

 Jak Bůh připomíná lidem, že jsou jen lidé? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ž 7,15–16; 73,2–11.16–24; 79,10; Př 22,8; Ga 6,7; Ř 2,6–8; Ex 2,24; Žd 12,6–8; Ř 1,26; 

Zj 6,10; 2Pt 2,7; Mt 5,44–45; 23,23; 2Tm 2,15 
 

  

 

 
   ANČAR, ANTI, ARCHA, BLANKYT, 

CÉVA, DIETA, DYJE, FLORIDA, 

GUANO, CHLADIVO, CHOTI, 

JANTAR, JARMARK, KARIÉRA, 

KLIMAKTÉRIUM, KRAJ, KÚRY, 

LIDÉ, LODR, MARTA, MIROSLAVA, 

NEUK, OBSTARAT, ODÉR, ODIV, 

OKÉNKO, OMAM, PEDIATRIE, PÉRA, 

PIKA, RČENÍ, ROSÁK, SYNTÉZA, 

ŠTÓLA, TAHAT, TAMTO, TATAR, 

TMEL, VERTIKÁLA, ZÁTOP, ZMOL, 

ZVĚROKRUH 

Osmisměrka 

Tajenka Iz 30,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line.  

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

V neděli 29. srpna budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru.  

 

 

Křesťanský vedoucí zatčen 

20. července prokuratura v okrese Wen-šuej vydala rozhodnutí o zatčení Čao 

Wej-kchaje, vedoucího křesťanského společenství Reformované církve Sün-

čcheng ve městě Tchaj-jüan v čínské provincii Šan-si. Úřad veřejné bezpečnosti 

také vydal zatykač na jeho manželku Li Sin. Bratr Čao byl obviněn z 

„nezákonného přechovávání materiálů propagujících terorismus a 

extrémismus“. 

Již dříve, konkrétně 17. května, policisté uskutečnili razii v jejich bytě, při 

které zabavili několik knih a počítačové vybavení. V souvislosti s touto razií byl 

Čao odsouzen k patnácti dnům administrativní vazby. Během pobytu ve vazbě 

proběhla ve stejném bytě ještě jedna razie, při které policisté nalezli 

videozáznamy z masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 a také 

záběry z nepokojů v AO Sin-ťiang v roce 2009. Tato stará videa byla použita 

jako důkazy pro křesťanovo obvinění. 

 

 

 

 
 

Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. 

Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se 

Hospodinu. 

Žalm 29,1–2 


