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VÍRA VÍTĚZÍ NAD SPOLEČENSKÝM ROZKLADEM 

(Ž 11) 

 
Od pokušení k důvěře v Boha.  

 
 

Žalm 11:1  Pro předního zpěváka, Davidův.  

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: "Jen si lítej, ptáče, po té 

vaší hoře! 

2  Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby 

skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. 

3  Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?" 

4  Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na 

nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. 

5  Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje 

násilí, z té duše nenávidí. 

6  Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich 

údělem se stane žhoucí vichr. 

7  Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář 

pohlíží na přímého. 
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I. ÚTOČIŠTĚ V HOSPODINU (V. 1A) 

 

 

 

 
Biblické odkazy:  

�   

 

 

 
 

II. POKUŠENÍ PODLEHNOUT STRACHU (V. 1B- 3) 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�       

 

 

III. VÍTĚZSTVÍ V HOSPODINU (V. 4-7) 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�       
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Tajenka: 

 

_________________________ 

  

  

DRAHÁ, TURISTÉ, NÁVRT, 

FORMULE, KRIMI, DÁRCE, SMAHA, 

EKRAN, NIMRA, HNIDA, LEPRA, 

PROMOCE, PŘÍMO, NAUKA, ODLÍT, 

ORLATA, ZVARA, LINKY, HRANA, 

MÁSLO, SIOUX, HEKAL, SHLUK, 

SLÍVA, COPAN, ALONŽ, NEONY, 

LIPKA, BUKET, TEMPO, POPUD, 

FARAO, LENOCH, BROŽE, IKARUS, 

NĚMCI, HONBA, ANODY 

Otázky:   

1. Kdy je rada přítele špatná? 

2. Kam se křesťan utíká v době strachu? 

3. Kdo obstojí, když se všechno kolem hroutí? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání a Večeře Páně Pavel Borovanský, 

písně Markéta Borovanská, vedení (Žalm 26) Jonáš Petrák 

 

Indie: Vězeň propuštěn po 42 dnech strávených ve vazbě 

 

V Indii byl nedávno propuštěn na svobodu křesťan jménem Aju Mathew. 

Důvodem jeho zadržení bylo uspořádání společného výletu do jižní Indie pro 14 

chudých dětí z křesťanského dětského domova. Místní policisté křesťana 

nepravdivě obvinili z obchodování s lidmi a z [nelegálních] náboženských konverzí 

nezletilých osob. V důsledku toho Aju strávil 42 dní ve vazbě – přestože byl od 

začátku nevinný, jak bylo později oficiálně potvrzeno. Špatné podmínky ve vězení 

doprovázely intenzivní výslechy. Neprávem obviněný křesťan však využil čas 

strávený za mřížemi k budování vztahů se spoluvězni a vydávání svědectví. 

  

Navzdory přísnému režimu dozorci Ajuovi dovolili používat Bibli. Krátce před 

propuštěním křesťan svou Bibli daroval muslimskému spoluvězni, který si 

uvědomil svou hříšnost a potřebu spasení. Aju po propuštění prohlásil, že se cítí 

být ještě blíže Bohu než dříve. Zatímco se opět vrací k životu mimo vězeňské zdi, 

kéž tak činí s obnovenou vírou a touhou oslovovat duchovně ztracené evangeliem. 

  

Modlete se, aby Bůh duchovně pomáhal vězňům, kterým Aju předal poselství 

lásky – včetně muslima, který si nyní čte ve své vlastní Bibli. 

 

 

Galatským 1:3-5  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše 

Krista, 4  který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z 

nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. 

5  Jemu buď sláva na věky věků. Amen. 


