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Týden od 21.07. do 27.07.

Texty na tento týden – Ž 9:8–11.14–21; Ž 82; Ž 101; Ž 146; P 10:4; P 13:23.25; 30:7–9

Základní verš
„Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhn te z rukou!“ (Ž 82:3.4)
Knihy Žalmy a P ísloví popisují nejen zkušenosti prožité v souvislosti s uctíváním Boha a r znými náboženskými aktivitami, ale také s tím, jak lov k prožívá každodenní život. Zatímco kniha P ísloví nabízí
širokou škálu moudrých pou ení, která se týkají vztah , rodiny, ale i podnikání a vedení lidí, Žalmy jsou
sbírkou písní, které popisují r zné citové a duchovní zkušenosti od ná k plných bolesti po radostné chvály
– a také všechno mezi tím. M žeme si tedy uv domit, že naše víra ovliv uje každou oblast našeho života,
protože Bohu záleží na všem, co prožíváme.
Sou asn však platí, že uvažujeme-li up ímn o tomto h íchem poznamenaném sv t , nem žeme p ehlédnout nespravedlnost, která je hlubokou zkušeností lidských bytostí. Nespravedlnost je v Písmu charakterizována jako n co, o em B h nejen ví, ale snaží se ji i napravit nebo alespo zmírnit. Práv Hospodin je
nad jí zoufalých lidí, lidí v bezvýchodné situaci.
I když se v rozsahu této lekce m žeme jen z ásti dotknout toho, co knihy Žalmy a P ísloví o daném tématu íkají, možná vás naše studium inspiruje k tomu, abyste byli aktivn jšími (a iniciativn jšími) v uspokojování pot eb chudých, utla ovaných a slabých, kterých je kolem nás vždy dost a kterým jsme povinni pomáhat.

Týden ve zkratce:
- Žalmy – písn nad je pro utla ované
- „Bože, povsta , rozsu zemi…!“
- Královské sliby
- Chození s Bohem
- P ísloví – projevy milosrdenství
- Podn ty k zamyšlení

NE 21. ervence – Žalmy – písn nad je pro utla ované
Ž 9:10.11 „10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11
V tebe nech doufají, kdo znají tvé jméno. Vždy ty, kdo se dotazují po tvé v li, neopouštíš, Hospodine.“

Ž 9:8-21 „8Hospodin však bude tr nit v n , soudnou stolici má p ipravenu. 9Rozsoudí sv t spravedliv , povede p i
národ dle práva. 10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. 11V tebe
nech doufají, kdo znají tvé jméno. Vždy ty, kdo se dotazují po tvé v li , neopouštíš, Hospodine. 12P jte žalmy Hospodinu,
který na Sijónu tr ní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky. 13Za prolitou krev k odpov dnosti volá, pamatuje na ni, na úp ní
ponížených nezapomn l. 14Hospodine, smiluj se nade mnou, pohle , jak m ponižují ti, kte í m nenávidí, smiluj se ty,
jenž m zvedáš z bran smrti! 15O všech chvályhodných inech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat
nad tím, žes m spasil. 16Pronárody klesly do pasti, již ud laly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha. 17Hospodin tu
z ejm zjednal právo: svévolník uvízl v lé ce p ichystané vlastní rukou. – Higgájón. 18Do podsv tí se navrátí svévolníci,
všechny pronárody, jež na Boha zapomn ly. 19Ubožák však nikdy neupadne v zapomn ní; nad je ponížených nikdy neztroskotá. 20Povsta , Hospodine, a si lov k nezakládá na své moci a už pronárody stanou p ed tvým soudem!
21
Hospodine, zdr je strachem, a si pronárody uv domí, že jsou jenom lidé.“
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Týden od 21.07. do 27.07.

PO 22. ervemce – „Bože, povsta , rozsu zemi…!“
Ž 82:1-4 „1Pro Asafa. V shromážd ní boh postavil se B h, vykoná soud mezi bohy: 2„Dlouho ješt
chcete soudit proti právu, stranit svévolník m? 3Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému
a chudému zjednejte spravedlnost, 4pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhn te z rukou!““
Ž 82:5-8 „5Nic nev dí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá zem v základech se hroutí. 6„A jsem ekl: ‚Jste bohové,
všichni jste synové Nejvyššího,‘ 7zem ete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vlada .“ 8Bože, povsta , rozsu zemi,
d di n ti pat í všechny pronárody!“

ÚT 23 ervence – Královské sliby
Ž 101:5-7 „5Kdo pomlouvá bližního, toho uml ím. Kdo má pyšné o i a naduté srdce, toho nestrpím.
6
Vyhlédnu si v zemi v rné lidi, aby se mnou p ebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých
službách. 7Nesmí p ebývat v mém dom , kdo záludn jedná. Kdo proradn mluví, na o i mi nesmí.“

Ž 101:1-4.8 „1David v. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tob , Hospodine, prozp vovat žalmy. 2Obez etn
p jdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mn p ijdeš? Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém dom : 3Nebude mi vzorem, co
ni emník páchá. Nenávidím, co d lají odpadlíci, nepropadnu tomu. 4A mi je vzdálena neup ímnost srdce, nechci mít nic
se zlem. … 8Každé ráno budu uml ovat všechny svévolníky v zemi, a tak vymýtím z Hospodinova m sta všechny pachatele
ni emností.“

ST 24. ervence – Chození s Bohem
Ž 146:5-9 „5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nad jí vzhlíží k Hospodinu, svému
Bohu, 6jenž u inil nebesa i zemi s mo em a vším, co k nim pat í, jenž nav ky zachovává v rnost.
7
Utišt ným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje v zn . 8Hospodin otvírá o i
slepým, Hospodin sehnuté nap imuje, Hospodin miluje spravedlivé. 9Hospodin ochra uje ty, kdo jsou bez
domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.“
Ž 146:1-4.10 „1Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! 2Hospodina budu chválit po celý sv j život, svému Bohu zpívat
žalmy, co živ budu. 3Nedoufejte v knížata, v lov ka, u n hož záchrany není. 4Jeho duch odchází, on se vrací do své zem ,
tím dnem berou za své jeho plány. … 10Hospodin bude kralovat v n , B h tv j, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.“

T 25. ervence – P ísloví – projevy milosrdenství
P 22:22.23 „ Neodírej nuzného, vždy nic nemá, po utišt ném nešlapej v brán .
povede Hospodin, uchvátí život jejich uchvatitel m.“
22

23

Nebo jejich spor

P 8:15.16 „15Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá na ízení vládci, 16skrze mne velí velitelé a všichni urození
soudí spravedliv .“
P 10:4 „Zchudne, kdo pracuje zahál ivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.“
P 13:23-25 „23Úhor dává chudým mnoho pokrmu, ale bývá ni en bezprávím. 24Kdo šet í h l, nenávidí svého syna,
kdežto kdo jej miluje, trestá ho v as. 25Spravedlivý se nají dosyta, kdežto b icho svévolník trpí nedostatkem.“
P 14:5.25.31 „5Spolehlivý sv dek nelže, kdežto k ivý sv dek ší í lži.
25
Pravdivý sv dek druhé vysvobodí, kdežto lstivý ší í lži.
31
Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej u inil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.“
P 15:15.16 „15Všechny dny utišt ného jsou zlé, kdežto kdo je dobré mysli, má hody každodenn . 16Je lépe mít málo a bát
se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.“
P 16:8.11-13 „8Lepší je mali ko se spravedlností než mnoho výt žk s bezprávím. … 11Vahadla i správné misky pat í
Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem. 12Král m se hnusí svévoln jednat, vždy spravedlnost upev uje tr n.
13
Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví p ímo, milují.“
P 17:15 „Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností.“
P 19:15-17 „15Lenost uvede do mrákot; zahál ivá duše bude hladov t. 16Kdo zachovává p ikázání, st eží sv j život,
zem e, kdo jeho cestami zhrdá. 17Hospodinu p j uje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobro innost.“
P 20:23 „Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.“
P 21:28 „Lživý sv dek zahyne, ale muž, který vypoví , co slyšel, bude mít poslední slovo.“
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P 22:2 „Bohá a chudák se st etávají, Hospodin u inil oba.“
P 28:14-16 „14Blaze lov ku, který se stále bojí Boha , ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do nešt stí. 15 voucí lev
a sápající se medv d je svévolný vlada nad nuzným lidem. 16Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku. Kdo nenávidí
zištnost, bude dlouho živ.“
P 30:7-9 „7O dv v ci t prosím; neodpírej mi je , d íve než um u: 8Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi
chudobu ani bohatství! Opat uj m chlebem podle mé pot eby, 9tak abych p esycen neselhal a ne ekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“

PÁ 26. ervence – Podn ty k zamyšlení
P e t te si 73. kapitolu „Davidovo stá í“ z knihy Na úsvitu d jin. Pokud máte možnost, p e t te si také
kapitolu „Soud v žalmech“ v knize C. S. Lewise Úvahy nad žalmy (Návrat dom , Praha 1999, 2015).
„Davidovy žalmy p echázejí z hlubin viny a sebeodsouzení k nejd v rn jšímu spole enství s Bohem. Jeho
životní p íb h ukazuje, že h ích p ináší jen hanbu a nesnáze, ale také zv stuje, že Boží láska a milosrdenství
dosáhnou i do t ch nejhlubších hlubin. Víra pozvedne lov ka, který iní pokání, aby prožíval p ijetí za
Božího syna nebo dceru!“ (PP 754; NUD 371)
O moudrosti v knize P ísloví: „Tyto principy podmi ují dobré fungování spole nosti, sv tských i náboženských organizací. Práv tato moudrá pravidla chrání náš majetek i život. Za všechno, co umož uje vzájemnou d v ru a spolupráci, vd í sv t Božímu zákonu, který je uveden v Božím slov a který je – i když
zna n zast en a tém neznateln – zapsán v srdcích lidí.“ (Ed 137; VYCH 82)

Otázky k rozhovoru
1. Jakým zp sobem a v jakých oblastech vnímáte sami sebe jako ty, kte í mají vliv na druhé? Jak m žete být
v této oblasti svého života nositeli spravedlnosti a milosrdenství?
2. Uvažujte o spole enské struktu e naší spole nosti. Jak m žete v rámci stávajícího systému pracovat ve
prosp ch zlepšení osudu lidí v nouzi?
3. Pro jsou principy spravedlnosti a poctivosti tak d ležité pro budování silné spole nosti?
4. Kniha P ísloví se zam uje na moudrost, která nám umožní žít lepším životem. Co vám toto poznání íká
o tom, jaký je B h?
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