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Žalm 1,1-6 
Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se 
nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, 
nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodů 
vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se 
daří. Ne tak ničemové. Ti jsou jako plevy odvívané větrem. Proto ničemové na 
soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých 
totiž Hospodin zná, cesta ničemů se ztrácí.  
 

1. Rady ničemů, cesta hříšníků, zasedání posměvačů = je způsob myšlení, 
mluvení a jednání tohoto světa (pomluvy, zesměšňování, převrácenosti, závist, 
soběstředný způsob života) 
 
2. Oblíbit si Hospodinův zákon = dbát na Boží ustanovení, principy a způsob 
života, Bible to shrnuje do slov: On (Ježíš) mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první 
přikázání. Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘  Na 
těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ (Mt 22,37-39) 
 
3. Blahoslavený = požehnaný (jako strom u tekoucích vod, vše, co dělá, se 
daří) - požehnání plyne ze způsobu života, který je odlišný od způsobu života v 
tomto světě. Boží slovo a Boží duch nás vede k požehnání. Původní význam 
slova TÓRA = ZÁKON je UKAZATEL, SMĚROVKA! Pokud jdeme podle Božích 
směrovek, pak to nese požehnání! 
 
4. Spravedlivý = (biblicky) ten, co dodržel celý zákon.  
To dokázal jen Ježíš a svou SPRAVEDLNOST přenesl na KAŽDÉHO Z NÁS (kdo 
jsme v něj uvěřili! Srovnej 2. Kor 5,21: Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil 
hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 
Opakem jsou: ničemové, posměvači a hříšníci (ti jsou jako plevy odvívané 
větrem a neobstojí na soudu = jdou do zatracení)! Kdo jsi? Spravedlivý nebo 
hříšník? Nemůžeš být obojí! 
 
5. Pokud jsi spravedlivý (skrze Krista), pak Hospodin ZNÁ tvou cestu. Ví o tobě 
a je s tebou. Všude a pořád! Můžeš se na to spolehnout! Tvoje cesta (život) se 
NEZTRÁCÍ. Tvůj nebeský Otec má pro tebe dobré plány a sílu, abys je mohl 
naplnit. Ty se potřebuješ jen rozhodnout! 


