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Plán pro lepší sv�t 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše        

Plán pro lepší sv�t Týden od 07.07. do 13.07. 

 

� Texty na tento týden – Ex 3:7; Mt 22:37–40; Ex 22:21–23; Dt 14:22–29; 26:1–11; Lv 25:9–23 
 

� Základní verš 
„Nebudeš se mstít syn�m svého lidu a nezanev�eš na n�, ale budeš milovat svého bližního jako sebe sa-
mého. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19:18) 
 

   B�h ve své milosti vždy nacházel lidi, se kterými mohl navázat blízký vztah. V p�íb�zích Henocha (Eno-

cha; BK), Noema, Abrahama, Izáka a Jákoba (abychom zmínili alespo� n�které) vidíme Boží touhu obnovit 

zni�ený vztah s lidmi. Nešlo však o snahu n�jakým zp�sobem zvýhodnit zmín�né jednotlivce a jejich rodi-

ny. Jejich spojení s Bohem a požehnání, které dostávali, bylo sou�ástí velkého plánu znovu vybudovat 

vztahy s lidmi a p�edávat požehnání i dalším. Jak �ekl B�h Abrahamovi: „U�iním t� velkým národem, 

požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním! ... V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi 

zem�.“ (Gn 12,2.3) 

   Toto požehnání m�lo být uskute�n�no prost�ednictvím Izraele a také díky Mesiáši, který m�l povstat        

z izraelského národa. B�h povolal Izrael a prost�ednictvím celého tohoto národa jednal. Ustanovil jim záko-

ny, svátky, u�il je jedine�nému zp�sobu chování. To vše m�lo formovat jejich život tak, aby mohli být 

požehnáním pro ostatní národy. Podobné principy jsou sou�ástí života v��ících i v sou�asnosti. 
 

� Týden ve zkratce: 
- B�h, který slyší 
- Desatero 
- Otroci, vdovy, sirotci a cizinci 
- Druhý desátek 
- Milostivé léto (jubilejní rok) 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 7. �ervence – B�h, který slyší 
Ex 3:7.9  „7Hospodin dále �ekl: „Dob�e jsem vid�l uja�mení svého lidu, který je v Egypt�. Slyšel jsem 
jeho úp�ní pro bezohlednost jeho pohán���. Znám jeho bolesti. ... 9V�ru, úp�ní Izraelc� dolehlo nyní ke 
mn�. Vid�l jsem také útlak, jak je Egyp�ané utla�ují.“ 
Ex 3:16.17  „16Jdi, shromaž� izraelské starší a pov�z jim: ,Ukázal se mi Hospodin, B�h vašich otc�, B�h Abraham�v, 
Izák�v a Jákob�v, a �ekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egypt� nakládají, 17a prohlásil jsem: Vyvedu 
vás z egyptského uja�mení do zem� Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc� a Jebúsejc�, do zem� oplývající 
mlékem a medem.‘“ 
Ex 4:31  „A lid uv��il. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohled�l na jejich uja�mení, padli na kolena        
a klan�li se.“ 
 

PO 8. �ervemce – Desatero 
Mt 22:36-40  „36Mist�e, které p�ikázání je v zákon� nejv�tší?“ 37On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha 
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je nejv�tší a první p�ikázání. 39Druhé 
je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na t�ch dvou p�ikázáních spo�ívá celý Zákon       
i Proroci.“ 
Ex 20:1-17  „1B�h vyhlásil všechna tato p�ikázání: 2„Já jsem Hospodin, tv�j B�h; já jsem t� vyvedl z egyptské zem�,        
z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole 
na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tv�j B�h, 
B�h žárliv� milující . Stíhám vinu otc� na synech do t�etího i �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 6ale prokazuji 
milosrdenství tisíc�m pokolení t�ch, kte�í m� milují a má p�ikázání zachovávají. 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého 
Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 
9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 
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10Nyní tedy, hle, p�inesl jsem prvotiny z plod� role, kterou jsi mi dal, Hospodine.“ A postavíš koš p�ed Hospodina, svého 
Boha, a pokloníš se p�ed Hospodinem, svým Bohem. 11Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tv�j B�h, 
tob� a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. 12Když pak t�etího roku, v roce desátk�, odvedeš 
všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdov�, aby jedli v tvých branách a nasytili se.“ 
  

�T 11. �ervence – Milostivé léto (jubilejní rok) 
Lv 25:11-13.23  „11Padesátý rok vám bude létem milostivým. ... 12Je to léto milostivé. Budete je mít za 
svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. 13V tomto milostivém lét� se každý vrátí ke svému vlastnictví. ... 23Zem� 
nesmí být prodávána bez práva na zp�tnou koupi, nebo� zem� je má. Vy jste u mne jen hosté a p�ist�ho-
valci.“ 
Lv 25:8-10.14-22  „8Odpo�ítáš si pak sedm rok� odpo�inutí, sedmkrát sedm let, a vyjde ti období sedmi rok� odpo�inutí: 
�ty�icet dev�t let. 9Desátého dne sedmého m�síce dáš ry�n� troubit na polnici; v den smí�ení budete troubit na polnici      
v celé vaší zemi. 10Padesátý rok posv�títe a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatel�m. Bude to pro vás léto milosti-
vé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své �eledi. … 14Když budete prodávat n�co svému bliž-
nímu nebo n�co od n�ho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 15Podle po�tu let po lét� milostivém budeš kupovat 
od svého bližního, podle po�tu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tob�. 16�ím více let zbývá, tím vyšší bude 
kupní cena, a �ím mén� let zbývá, tím nižší bude kupní cena; bude ti prodávat podle po�tu let , v nichž budeš brát užitek. 
17Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš B�h. 18Budete dodržovat má 
na�ízení, dbát na moje �ády a podle nich jednat. Tak budete bezpe�n� p�ebývat na zemi. 19Zem� vám vydá své plody         
a budete jíst dosyta a p�ebývat na ní bezpe�n�. 20Snad �eknete: Co budeme jíst sedmého roku, když nebudeme sít ani 
sklízet žádnou úrodu? 21Na m�j rozkaz sestoupí na vás šestého roku mé požehnání, takže vydá úrodu na t�i roky. 
22Osmého roku budete sít, ale jíst budete z p�edlo�ské úrody až do devátého roku; dokud se nesveze jeho úroda, budete 
jíst ze staré.“ 

 

PÁ 12. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 27. kapitolu „Sínaj“ a 51. kapitolu „Duch solidarity a št�drosti“ v knize Na úsvitu d�jin. 
   „Nic nevystihuje zákony dané Mojžíšem lépe než dobrovolný, laskavý a pohostinný duch projevovaný ve 

vztahu k chudým. A�koli B�h slíbil, že svému lidu požehná, prohlásil, že v zemi se vždy budou nacházet 

chudí lidé. Tehdy, stejn� jako je tomu dnes, byli lidé vystaveni r�zným nešt�stím, nemocem a ztrát� majet-

ku. Avšak pokud Boží lid dbal pokyn�, které jim B�h dal, nebyli v jeho st�edu žebráci ani nikdo, kdo by 

hladov�l.“ (PP 530.531; NUD 257) 

   „Tyto p�edpisy, které m�ly zajistit požehnání bohatým práv� tak jako chudým, držely na uzd� hrabivost    

a podporovaly vznešeného ducha št�drosti. P�stováním dobré v�le mezi všemi spole�enskými t�ídami je 

zajišt�na stabilita vlády. Všichni jsme navzájem spleteni ve velké pavu�in� lidství. Všechno, co ud�láme ve 

prosp�ch druhých, se odrazí v požehnání pro nás.“ (PP 534.535; NUD 259.260) 
 

� 
Otázky k rozhovoru 
1. Která z na�ízení daných Hospodinem prost�ednictvím Mojžíše Izraelc�m nejvíce upoutávají tvou pozor-
nost (nezávisle na tom, zda byla zmín�na v lekci na tento týden)? 
 

2. Pro� se podle tebe B�h ve svých zákonech tak siln� soust�edí práv� na ty nejzraniteln�jší? 
 

3. Jak bychom mohli zmín�né zákony vnímat a uplat�ovat dnes? Podle �eho bychom se m�li rozhodovat, 
které z t�chto zákon� jsou aplikovatelné a d�ležité i v sou�asnosti? Co se z uvedených na�ízení m�žeme 
nau�it o zp�sobu, jakým m�li Izraelci své spole�enství �ídit? 
 

 

� 
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10Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani 
tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe      
i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako 
svatý. 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h. 13Nezabiješ. 14Nesesmilníš. 
15Nepokradeš. 16Nevydáš proti svému bližnímu k�ivé sv�dectví. 17Nebudeš dychtit po dom� svého bližního. Nebudeš dychtit 
po žen� svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, v�bec po ni�em, co pat�í 
tvému bližnímu.““ 
Mt 5:21-30  „21Slyšeli jste, že bylo �e�eno otc�m: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ 22Já však vám pravím, že 
již ten, kdo se hn�vá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán rad�; a kdo svého bratra 
zatracuje, propadne ohnivému peklu. 23P�inášíš-li tedy sv�j dar na oltá� a tam se rozpomeneš, že tv�j bratr má n�co proti 
tob�, 24nech sv�j dar p�ed oltá�em a jdi se nejprve smí�it se svým bratrem; potom teprve p�ij� a p�ines sv�j dar. 
25Dohodni se se svým protivníkem v�as, dokud jsi s ním na cest� k soudu, aby t� neodevzdal soudci a soudce žalá�níkovi, 
a byl bys uvržen do v�zení. 26Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního halé�e. 27Slyšeli jste, že 
bylo �e�eno: ‚Nezcizoložíš.‘ 28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtiv�, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 
29Jestliže t� svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odho� pry�, nebo� je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých úd�, než aby celé 
tvé t�lo bylo uvrženo do pekla. 30A jestliže t� svádí tvá pravá ruka, utni ji a odho� pry�, nebo� je pro tebe lépe, aby zahy-
nul jeden z tvých úd�, než aby se celé tvé t�lo dostalo do pekla.“ 
 

ÚT 9 �ervence – Otroci, vdovy, sirotci a cizinci 
Ex 23:9  „Nebudeš utla�ovat hosta; víte p�ece, jak bývá hostu v duši, nebo� jste byli hosty v egyptské 
zemi.“ 
Ex 22:21-23  „21Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. 22Jestliže je p�ece budeš utiskovat a oni 
budou ke mn� úp�t, jist� jejich úp�ní vyslyším. 23Vzplanu hn�vem a pobiji vás me�em, takže z vašich žen 
budou vdovy a z vašich syn� sirotci.“ 
 

ST 10. �ervence – Druhý desátek 
Dt 14:28.29  „28Každého t�etího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých 
branách. 29I p�ijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani d�dictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kte�í 
žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tv�j B�h, žehnal p�i každé práci, kterou bude 
tvá ruka konat.“ 
Mal 3:10  „P�inášejte do mých sklad� úplné desátky. Až bude ta potrava v mém dom�, pak to se mnou zkuste, praví 
Hospodin zástup�: Neotev�u vám snad nebeské pr�duchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ 
Dt 14:22-27  „22Budeš odvád�t desátky z veškeré úrody své setby, která každoro�n� na poli vyroste. 23Na míst�, které si 
on vyvolí, aby tam p�ebývalo jeho jméno, budeš jíst p�ed Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu           
a �erstvého oleje i prvorozených kus� svého skotu a bravu, aby ses u�il bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. 
24Kdybys m�l dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tv�j B�h, aby tam spo�inulo jeho 
jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tv�j B�h, ti požehná, 25sm�níš je za st�íbro, st�íbro zavážeš, vezmeš do ruky   
a p�jdeš na místo, které si Hospodin, tv�j B�h, vyvolí. 26Tam koupíš za to st�íbro všechno, po �em zatoužíš, skot, brav, 
víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš jíst p�ed Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem. 27Ani 
lévijce, který žije v tvých branách, nenecháš opušt�ného, protože nemá s tebou podíl ani d�dictví.“ 
Dt 26:1-12  „1Až p�ijdeš do zem�, kterou ti Hospodin, tv�j B�h, dává do d�dictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, 2vezmeš      
z prvotin všech polních plod�, které vyt�žíš ze své zem�, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h, vložíš je do koše a p�jdeš       
k místu, které vyvolí Hospodin, tv�j B�h, aby tam p�ebývalo jeho jméno. 3P�ijdeš ke kn�zi, který tam bude v t�ch dnech,   
a �ekneš mu: „Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do zem�, o které p�ísahal Hospodin našim 
otc�m, že nám ji dá.“ 4Kn�z vezme koš z tvé ruky a postaví jej p�ed oltá� Hospodina, tvého Boha. 5Ty pak promluvíš p�ed 
Hospodinem, svým Bohem, takto: „M�j otec byl Aramejec bloudící bez domova , sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam 
pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a po�etným národem. 6Ale Egyp�ané s námi zle nakládali, trýznili nás     
a tvrd� nás zotro�ovali. 7Tu jsme úp�li k Hospodinu, Bohu našich otc�, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše poko�ení, 
plaho�ení a útlak. 8Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hr�zy, se znameními a zázra-
ky, 9a p�ivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. 
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