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Ježíš a lidé v nouzi 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše         

Ježíš a lidé v nouzi Týden od 11.08. do 17.08. 

 

� Texty na tento týden – L 1:46–55; 4:16–21; 7:18–23; Mt 12:15–21; 21:12–16; Mk 11:15–19; Iz 53:3–6 
 

� Základní verš 
„Duch Hospodin�v jest nade mnou; proto mne pomazal, abych p�inesl chudým radostnou zv�st; poslal 

mne, abych vyhlásil zajatc�m propušt�ní a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 

abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ (L 4:18.19) 
 

   P�i �tení Písma m�žeme sledovat r�zné d�vody Ježíšova vt�lení. Jedním z nich bylo ukázat nám, jaký je 
vlastn� B�h. Ježíš tento zám�r uskute�nil r�zn� – svým u�ením, ob�tí a zp�sobem života, do n�hož pat�í      
i zp�sob, jakým jednal s oby�ejnými lidmi. Mnohé z toho, co ud�lal nebo �ekl, p�ineslo do života lidí oka-
mžitou a opravdovou zm�nu. 
   Tento aspekt Mesiášovy služby p�edpov�d�li už starozákonní proroci, ale i jeho matka Marie nebo samot-
ný Ježíš, když formuloval své poslání p�i prvním zaznamenaném kázání (L 4,16–30). Krom� toho auto�i 
evangelií velmi �asto p�i popisu Ježíšova jednání používali jazyk starozákonních prorok�, aby vysv�tlili 
hlubší smysl Mesiášových skutk� a slov. Tímto zp�sobem bylo možné vnímat Ježíš�v život v kontextu 
prorocké tradice, kam m�žeme zahrnout i jejich soucit s chudými a utla�ovanými. 
   Náboženští v�dci však vnímali Ježíše jako hrozbu. Za vše hovo�í jejich ohavný �in nespravedlnosti           
a krutosti, když dali Ježíše zatknout, k�iv� ho obvinili, nespravedliv� soudili a nakonec ho uk�ižovali. Pro-
st�ednictvím Ježíše vlastn� B�h pocítil, jaká je pozemská nespravedlnost. Na Ježíšov� smrti se naplno pro-
jevila hr�zostrašná podstata zla. Ale díky vzk�íšení Ježíš ukázal vít�zství života, dobra a spasení. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Mariin chvalozp�v 
- Ježíšovo poslání 
- Ježíšovy zázraky 
- Vy�išt�ní chrámu 
- Krist�v k�íž 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 11. srpna – Mariin chvalozp�v 
L 1:50-52  „50Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k t�m, kdo se ho bojí. 51Prokázal sílu svým 

ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšn�; 52vlada�e svrhl z tr�nu a ponížené povýšil.“ 
L 1:43.46-49.53-55  „43Jak to, že ke mn� p�ichází matka mého Pána? … 46Maria �ekla: „Duše má velebí Pána 47a m�j 
duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blaho-
slavit všechna pokolení, 49že se mnou u�inil veliké v�ci ten, který je mocný. Svaté j st jeho jméno … 53hladové nasytil 
dobrými v�cmi a bohaté poslal pry� s prázdnou. 54Ujal se svého služebníka Izraele, pam�tliv svého milosrdenství, 55jež 
slíbil našim otc�m, Abrahamovi a jeho potomk�m nav�ky.“ 
 

PO 12. srpna – Ježíšovo poslání 
L 7:21.22  „21A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duch� a mnohým 

slepým daroval zrak. 22Odpov�d�l jim: „Jd�te, zv�stujte Janovi, co jste vid�li a slyšeli: Slepí vidí, chromí 

chodí, malomocní jsou o�iš�ováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zv�stuje evangelium.““ 
Iz 61:1.2  „1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin m� pomazal k tomu, abych nesl radostnou zv�st pokor-
ným, poslal m� obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc�m svobodu a v�z��m propušt�ní, 2vyhlásit léto Hospo-
dinovy p�ízn�, den pomsty našeho Boha, pot�šit všechny truchlící.“ 
L 4:16-21  „16P�išel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého oby�eje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby �etl     
z Písma. 17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otev�el ji a nalezl místo, kde je psáno: 18‚Duch Hospodin�v jest nade mnou; 
proto mne pomazal, abych p�inesl chudým radostnou zv�st; poslal mne, abych vyhlásil zajatc�m propušt�ní a slepým 
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 
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L 19:45-48  „45Když vešel do chrámu, za�al vyhán�t ty, kdo tam prodávali, 46a �ekl jim: „Je psáno: ‚M�j d�m bude 
domem modlitby,‘ ale vy jste z n�ho ud�lali doup� lupi��.“ 47Každý den u�il v chrám�; velekn�ží však a zákoníci i p�ední 
mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, 48ale nev�d�li, jak by to m�li ud�lat, pon�vadž všechen lid mu visel na 
rtech.“ 
J 2:13-17  „13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14V chrámu našel prodava�e 
dobytka, ovcí a holub� i pen�zom�nce, jak sedí za stoly. 15Ud�lal si z provaz� bi� a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi     
a dobytkem, sm�nárník�m rozházel mince, stoly zp�evracel 16a prodava��m holub� poru�il: „Pry� s tím odtud! Ned�lejte 
z domu mého Otce tržišt�!“ 17Jeho u�edníci si vzpomn�li, že je psáno: ‚Horlivost pro tv�j d�m mne stráví.‘“ 
 

�T 15. srpna – Krist�v k�íž 
Iz 53:3-6  „3Byl v opovržení, kdekdo se ho z�ekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, p�ed 

nímž si �lov�k zakryje tvá�, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, byl 

proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme 

uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 

nepravost nás všech.“ 
Fp 2:6-8  „6Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob 
služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

PÁ 16. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si 2. kapitolu „Dny služby“ z knihy Život napln�ný pokojem a kapitoly 65. „Op�t v chrámu“       
a 77. „Rozsudek“ v knize Touha v�k�. 
   „B�h dává ve svém slovu jednozna�ný doklad, že potrestá p�estupníky svého zákona. Ti, kdo si namlou-
vají, že B�h je p�íliš milosrdný, než aby uplatnil spravedlnost v��i h�íšník�m, by se m�li podívat na golgot-
ský k�íž. Smrt bezh�íšného Božího Syna dosv�d�uje, že ‚mzdou h�íchu je smrt‘, že každé p�estoupení Boží-
ho zákona p�ináší spravedlivou odplatu. Kristus, který byl bez h�íchu, se stal h�íchem kv�li �lov�ku. Nesl 
vinu za p�estoupení. Tvá� jeho Otce se p�ed ním ukryla, až jeho srdce puklo a život v n�m uhasl. P�inesl 
takovou ob�� proto, aby h�íšníci mohli být zachrán�ni. Žádným jiným zp�sobem nemohl být �lov�k zproš-
t�n trestu za h�ích. Každý, kdo odmítá tak draze vykoupené odpušt�ní, musí sám nést vinu a trest za své 
p�estoupení.“ (GC 539.540; VDV 352 ) 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o výše uvedeném citátu a o nespravedlnosti – nevinný Kristus nese vinu za p�estoupení! Pro� je 
pot�ebné uv�domovat si tuto d�ležitou pravdu? 
 

2. Ježíš nikdy nehlásal politické reformy, kterými by se uskute�nilo „království“, o n�mž mluvil. D�jiny jsou 
plné smutných p�íb�h� lidí, kte�í jednali násiln� a p�sobili utrpení. 	asto své �iny omlouvali snahou pomoci 
utla�ovaným a ponižovaným. Kone�ný výsledek nez�ídka spo�íval v tom, že jednu skupinu zp�sobující útlak 
nahradila n�jaká jiná skupina. A�koli k�es�ané se mohou a mají snažit využít moc a prost�edky pro pomoc 
utla�ovaným, vždy by m�li být ostražití, pokud cht�jí k dosažení svých cíl� využít politiku. Pro�? 
 

3. Uvažujte co nám dává plán spasení. Spravedlivý Ježíš trp�l za nespravedlivé – a tedy za každého z nás. 
Pro� se díky této velké ob�ti za nás stáváme novými lidmi v Kristu? 
 

 
� 
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20Pak zav�el knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a o�i všech v synagóze byly na n�j up�eny. 21Promluvil k nim: „Dnes se 
splnilo toto Písmo, které jste práv� slyšeli.““ 
L 7:18-23  „18O tom všem se dov�d�l Jan od svých u�edník�. Zavolal si dva z nich 19a poslal je k Ježíšovi s otázkou: „Jsi 
ten, který má p�ijít, nebo máme �ekat jiného?“ 20Ti muži k n�mu p�išli a �ekli: „Poslal nás Jan K�titel a ptá se: Jsi ten, 
který má p�ijít, nebo máme �ekat jiného?“ 21A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých 
duch� a mnohým slepým daroval zrak. 22Odpov�d�l jim: „Jd�te, zv�stujte Janovi, co jste vid�li a slyšeli: Slepí vidí, chro-
mí chodí, malomocní jsou o�iš�ováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zv�stuje evangelium. 23A blaze tomu, kdo se 
nade mnou neuráží.““ 
 

ÚT 13. srpna – Ježíšovy zázraky 
Mt 12:18-21  „18Hle, služebník m�j, kterého jsem vyvolil, milovaný m�j, kterého si oblíbila duše má. 

Vložím na n�ho svého Ducha. A vyhlásí soud národ�m. 19Nebude se p�ít ani rozk�ikovat, na ulicích 

nikdo neuslyší jeho hlas. 20Nalomenou t�tinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo           

k vít�zství. 21A v jeho jménu bude nad�je národ�.“ 
Mt 12:15-17  „15Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; 16ale p�ikázal jim, 
aby ho nikomu neprozrazovali – 17aby se splnilo, co je �e�eno ústy proroka Izaiáše:“ 
Mk 5:24-34  „24Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tla�il se na n�j. 5Byla tam jedna žena, která m�la dvanáct let 
krvácení. 26Podstoupila mnohé lé�ení u mnoha léka�� a vynaložila všecko, co m�la, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to   
s ní stále k horšímu. 27Když se doslechla o Ježíšovi, p�išla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. 28�íkala si totiž: „Do-
tknu-li se aspo� jeho šatu, budu zachrán�na!“ 29A rázem jí p�estalo krvácení a ucítila v t�le, že je vylé�ena ze svého 
trápení. 30Ježíš hned poznal, že z n�ho vyšla síla, oto�il se v zástupu a �ekl: „Kdo se to dotkl mého šatu?“ 31Jeho u�edníci 
mu �ekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tla�í, a ptáš se: ‚Kdo se mne to dotkl?‘“ 32On se však rozhlížel, aby našel tu, která 
to u�inila. 33Ta žena v�d�la, co se s ní stalo, a tak s bázní a chv�ním p�išla, padla mu k nohám a pov�d�la mu celou 
pravdu. 34A on jí �ekl: „Dcero, tvá víra t� zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!““ 
J 5:1-15  „1Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 2V Jeruzalém� je u Ov�í brány rybník, hebrejsky 
zvaný Bethesda, a u n�ho p�t sloupo�adí. 3V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. 4Nebo� 
and�l Pán� �as od �asu sestupoval do rybníka a ví�il vodu; kdo první po tom zví�ení vstoupil do vody, býval uzdraven, a� 
trp�l kteroukoli nemocí. 5Byl tam i jeden �lov�k, nemocný již t�icet osm let. 6Když Ježíš spat�il, jak tam leží, a poznal, že je 
už dlouho nemocen, �ekl mu: „Chceš být zdráv?“ 7Nemocný mu odpov�d�l: „Pane, nemám nikoho, kdo by m� donesl do 
rybníka, jakmile se voda rozví�í. Než se tam sám dostanu, jiný m� p�edejde.“ 8Ježíš mu �ekl: „Vsta�, vezmi své lože          
a cho�!“ 9A hned byl ten �lov�k uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 10Židé �ekli tomu uzdrave-
nému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“ 11Odpov�d�l jim: „Ten, který m� uzdravil, mi �ekl: Vezmi své lože a cho�!“ 
12Zeptali se ho: „Kdo je ten �lov�k, který ti �ekl: Vezmi je a cho�?“ 13Ale uzdravený nev�d�l, kdo to je, nebo� Ježíš se mu 
ztratil v zástupu, který tam byl. 14Pozd�ji vyhledal Ježíš toho �lov�ka v chrám� a �ekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už neh�eš, aby 
t� nepotkalo n�co horšího!“ 15Ten �lov�k šel a oznámil Žid�m, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.“ 
J 17:3  „A život v��ný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ 
 

ST 14. srpna – Vy�išt�ní chrámu 
Mk 11:15-19  „15P�išli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, za�al vyhán�t prodava�e a kupující v ná-

dvo�í, zp�evracel stoly sm�nárník� a stánky prodava�� holub�; 16nedovoloval ani to, aby n�kdo s �ímko-

liv procházel nádvo�ím. 17A u�il je: „Což není psáno: ‚M�j d�m bude zván domem modlitby pro všechny 

národy‘? Vy však jste z n�ho ud�lali doup� lupi��.“ 18Velekn�ží a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho 

zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho u�ením. 19A když nastal ve�er, vyšel Ježíš     

s u�edníky z m�sta.“ 
Mt 21:11-16  „11Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ 12Ježíš vešel do chrámu a vyhnal 
prodava�e a kupující v nádvo�í, zp�evracel stoly sm�nárník� i stánky prodava�� holub�; 13�ekl jim: „Je psáno: ‚M�j d�m 
bude zván domem modlitby,‘ ale vy z n�ho d�láte doup� lupi��.“ 14I p�istoupili k n�mu v chrám� slepí a chromí, a on je 
uzdravil. 15Když velekn�ží a zákoníci vid�li jeho udivující �iny i d�ti volající v chrám� „Hosanna Synu Davidovu“, 
rozhn�vali se 16a �ekli mu: „Slyšíš, co to �íkají?“ Ježíš jim odpov�d�l: „Ovšem! Nikdy jste ne�etli: ‚Z úst nemluv�átek     
a kojenc� p�ipravil sis chválu‘?““ 
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