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SPÁSA VE SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ!
(ŽALM 10)
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben;
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost! (Žalm 31:2)
Žalmy 10:1-18 Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení
se skrýváš? Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni. Ať
se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí! Když svévolník chválí,
pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, znevažuje
Hospodina. Svévolník ve zpupném hněvu říká: "Bůh nic nevypátrá,
Bůh tu není." Odtud všechny jeho pikle. Úspěšné jsou jeho cesty v
každé době, vysoko jsou od něho tvé soudy, soptí proti všem svým
protivníkům. Říkává si v srdci: "Mnou nic neotřese. Z pokolení do
pokolení mě nepotká nic zlého." V ústech má jen samou kletbu, lest
a útisk, na jazyku trápení a ničemnosti. Na nádvořích číhá na
čekané, v skrýších vraždí nevinného, jeho oči pasou po
bezbranném. Číhá v úkrytu jak v houští lev, číhá na poníženého,
aby se ho zmocnil, zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl. Plíží se a krčí a
bezbranní upadají do jeho spárů. Říkává si v srdci: "Bůh vše
zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí." Povstaň, Hospodine
Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované! Smí
svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"? Ty
však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.
Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Přeraz
paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne.
Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země.
Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš
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pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému; člověk
na zemi už nebude vzbuzovat strach.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 Ef 1, 10; Ž 90, 2-12; 2, 10-12; ZJ 21, 8;

II. O ZDÁNLIVÉ SKUTEČNOSTI A BOŽÍ
PROZŘETELNÉ MOUDROSTI (1–2)
A. Žalmista o tom, co má před očima, stav zdánlivě
neřešitelného zoufalství!
B. Kdo je poníženým z druhého verše? Biblický význam
slova.
C. Žízeň po spravedlnosti
Biblické odkazy:
 Jk , 1-3; Mk 7, 18-23; Mt 5, 1-12; Ž 9, 10-19; 1 Pt 2, 13; 2 Pt 2, 7-8;

III. O DÍLE PADLÉHO ČLOVĚKA, O STAVU
PADLÉHO LIDSTVÍ (3–11)
A. Zdrojem a kořenem hříchu je nevíra, nevěra! (Verše 3-4)
B. Hříšná sebedůvěra (Verše 5-6)
C. Ovoce hříšné sebedůvěry, skutky zla a pyšné srdce,
bezedná spirála smrti! (Verše 7-11)
Biblické odkazy:
 1 J 5, 19; Gn 3, 1-5; Ju 1, 12b-15; J 3, 16-18;
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IV. O NEHYNOUCÍ NADĚJI V KRISTU! (12–
18)
Biblické odkazy:
 Ko 2, 15; Ž 34, 17;

V. APLIKACE
Biblické odkazy:
 1 Pt 1, 3-5

HOUBA, CLONIT, ASIATÉ, HUKOT,
ORBITA, PROPAST, VRTOCH, SORTA,
EKZÉM, HRBOL, OSOBA, POSYP,
PAŽBY, FRÉZA, TAROT, KLARET,
POPUD, DUBINA, KONEV, VTISK,
KORBY, BUNKR, LANKO, RODEO,
AGNÁT, MLATA, ESTÉT, BALOT,
KROKY, RÁMUS, MOSKVA, BLATO,
BARKUNA, OBROK, PŘENOS, STOIK

Tajenka:
Zjevení Janovo 15:4 Kdo by se
nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu
tvému
jménu,
neboť
ty
……………………………………………..;
všechny národy přijdou a skloní se
před tebou, neboť tvé spravedlivé
soudy vyšly najevo."
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Biblické studium 1.1. nebude.
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Žalm 95) Pavel
Borovanský, písně Markéta Borovanská.
Budeme mít také společný oběd.
Pákistán: Bratři odsouzeni k trestu smrti za rouhání
Dva křesťanští bratři, Kajsar a Amún Ajúbovi, jsou od roku 2015 zadržováni ve
věznici ve městě Dželam na základě obvinění z rouhání. Jejich případ sahá až do
roku 2009, kdy byl na jedné internetové stránce zveřejněn materiál, některými
lidmi považovaný za rouhání vůči islámu. 14. prosince bylo bratrům doručeno
oznámení, že byli usvědčeni a odsouzeni k smrti. Z bezpečnostních důvodů se k
soudu nedostavili a rozsudek si nevyslechli osobně.
Bratry v současné době právně zastupují advokáti z Centra pro právní pomoc a
urovnávání sporů (Center for Legal Aid Assistance and Settlement, CLAAS).
Podle jejich názoru může být příčinou rozhodnutí o vině vyhrožování soudcům.
Mají v plánu se co nejdříve odvolat k vrchnímu soudu v Láhauru. Nasir Saíd,
ředitel CLAAS v UK, situaci komentoval následovně: „Kvůli výhrůžkám
[radikálních] zastánců tvrdé linie se nižší soudy zbavují odpovědnosti a
postupují případy soudům vyšší instance. Prokázání neviny trvá roky, jak jsme
byli svědky v případě Asie Bibi… Obávám se, že také Kajsara a Amúna čeká
několik let strávených za mřížemi, než se dočkají spravedlnosti.“
Kajsar je ženatý a má tři děti. Ženatý je také Amún, jeho manželka pracuje jako
učitelka v Láhauru.
Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé
bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se
nepoklonili? Daniel 3,14
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