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(ŽALM 71) 
Od mládí do šedin je Bůh moje spása.

 
 

Žalm 71:1  Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! 

2  Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně 

své ucho, buď mou spásou. 3  Buď mi skalním příbytkem a budu se tam 

uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná 

tvrz! 4  Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a 

násilníka. 5  Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od 

mládí doufám. 6  Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v 

matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále. 7  Za zázrak mě mnozí 

měli, tys byl moje mocné útočiště. 8  Z mých úst plně zní tvá chvála, den co 

den tě oslavuji. 9  Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám 

sil. 10  Nepřátelé se už na mě domlouvají, ti, kdo mě hlídají, společně se radí, 

11  prohlašují: "Bůh ho opustil, pusťte se za ním, chopte se ho, nevysvobodí 

ho nikdo." 12  Nevzdaluj se ode mne, můj Bože, Bože, na pomoc mi pospěš! 

13  Ať zahynou v hanbě, kdo mě osočují, potupa a stud ať halí ty, kdo zlo mi 

strojí. 14  Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit. 

15  O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o 

tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět. 16  Přicházím s 

bohatýrskými činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, 

budu připomínat. 17  Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud 

oznamuji tvoje divy. 18  Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud 

neseznámím toto pokolení se skutky své paže a s tvou bohatýrskou silou 

všechny, kteří přijdou. 19  Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, 

vykonals veliké věci. Bože, kdo je tobě roven! 20  Ty jsi mi dal zakusit četná 

zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět. 
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21  Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. 22  A já strunným 

nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, s citarou ti 

budu zpívat žalmy, Svatý Izraele. 23  Ať plesají mé rty, když ti zpívám 

žalmy, i má duše tebou vykoupená. 24  A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti 

hovořit každodenně, budou se rdít hanbou ti, kdo mi strojili zlé věci. 

 

 

Otázky pro děti:   

1. Kde najdeme jistou pomoc v trápení? 

2. Čím naplnil David roky svého mládí? 

3. K čemu ho Hospodin vede ve stáří? 

 

ÚVOD:  DAVID UPROSTŘED TÍSNĚ 

  2S 15;  

 

I. VYZNÁNÍ VÍRY  
a) Obsah vyznání 

 

b) Kořeny vyznání 

 

Biblické odkazy:  

 Př 21:1; Da 3:17-18; Ga 2:20   

 
 

II. DAVIDOVO VYZBROJENÍ 
a) Boží spravedlnost 

b) Boží škola pro teenagery 

c) A co střední generace? 
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Tajenka: 

A tak zůstává víra, naděje, láska … 

(1K 13:13) 

 

_________________________ 

Biblické odkazy:  

 Kaz 12:1; Ř 3:21-22;  

 

III. ČAS STÁŘÍ 
a) Požehnaný a naplněný čas 

b) Jedinečnost křesťanského stáří 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ef 5:19;  

 

 

 

 

   

VZHŮRU, DEKOLT, BŮČEK, 

POUTI, ŽULIT, UCPAT, EKRAN, 

INZERÁT, ŘÍZEK, NAKRMIT, DROPI, 

ÚKOLY, OLEÁT, AVAŘI, AZALKA, 

HLÍZA, DOVÁŽET, OKŘÍN, HROBY, 

FLIRT, MISTŘI, BÍDNÍCI, SHNÍT, 

TANIN, ETIOP, VILAŘ, POHOZ, 

BŘÍZY, MLOCI, VZADU, MEČOUN, 

KOMOŇ, LIÁNY 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Jan Suchý. 
 

Pákistán: Modlete se za dlouhodobě uvězněné křesťany 

V létě roku 2009 byli dva pákistánští křesťané neprávem obviněni z rouhání. O 

devět let později oba stále zůstávají za mřížemi, odloučeni od svých blízkých, a 

čekají na rozhodnutí soudu. 1. července 2009 byl Imrán Ghafúr nařčen z rouhání 

poté, co spálil několik listů z Koránu, které nalezl na podlaze ve svém obchodě. 

Podle očitých svědků na Imrána shodou okolností tou dobou začal žárlit méně 

úspěšný muslimský majitel nedalekého konkurenčního obchodu. V lednu 2010 byl 

Imrán odsouzen na doživotí. Případ je bedlivě sledován mezinárodní veřejností, což 

je důvodem, proč dosud neproběhlo další přelíčení. Ve vězení se Imrán přimkl k 

Bohu, u kterého hledá povzbuzení. Podle zpráv z roku 2012 často zpíval a modlil se 

dlouho do noci. Občas se k jeho zpěvu přidali muslimští spoluvězni, a také jej 

prosili o modlitby. Podle nedávné zprávy Imrán nachází útěchu v rozjímání nad 

Biblí a opakovaném čtení svědectví Richarda Wurmbranda, obsaženém v knize 

Mučen pro Krista. „Kdykoli začnu podléhat depresím, přečtu si znovu knihu 

Mučen pro Krista a naleznu v ní povzbuzení, abych zůstal věrný.“ Letos na jaře 

Imránovi zemřel otec a matku trápí zdravotní problémy. Pozvedejte Imrána a jeho 

rodinu na modlitbách v této nekončící zkoušce. Další křesťankou, zadrženou jen 

několik dní před Imránem, je Asia Bibi. 19. června 2009 se Asia Bibi zapojila do 

vášnivé debaty o své víře s muslimskými spolupracovnicemi. Během výměny 

názorů jim údajně řekla: „Náš Kristus je skutečným Božím prorokem, což váš 

prorok není.“ Následně byla odsouzena k trestu smrti za rouhání. 21. dubna 

letošního roku předseda Nejvyššího soudu přislíbil, že bude osobně předsedat 

přelíčení s Asiou a že rozsudek padne v červenci. Konec července se blíží a v té 

souvislosti vás prosíme o horlivé modlitby za její propuštění.  

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce 

vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15:26   


