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  JERRY  

Jednomu z mých nepatrných brat�í 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše         

Jednomu z mých nepatrných brat�í Týden od 18.08. do 24.08. 

 

� Texty na tento týden – Mt 5:2–16.38–48; � 12:20.21; L 16:19–31; 12:13–21; Mt 25:31–46 
 

� Základní verš 
„Král odpoví a �ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných 

brat�í, mn� jste u�inili.‘“ (Mt 25:40) 
 

   Uv�domíme-li si, kolik pé�e Ježíš v�noval lidem kolem sebe, p�edevším lidem prožívajícím trápení          

a bolest, m�žeme právem p�edpokládat, že k podobnému jednání povede i svoje poslucha�e. 

   Ježíšova slova jsou praktická a zam��ují se na podstatu toho, co znamená žít jako Boží následovník. Naši 

pozornost obracejí k spravedlnosti, laskavosti a milosrdenství, tedy ke stejnému zp�sobu chování, na jaké se 

soust�edil b�hem svého života na zemi. Když budeme následovat jeho p�íklad, budeme sloužit lidem kolem 

nás podobn�, jako to d�lal on.  

   Ježíš �asto mluvil o nebeském království. Podle Ježíšova popisu je nebeské království realitou a i my 

m�žeme být práv� te� jeho sou�ástí. Je to zp�sob života, který se �ídí zcela jinými prioritami, hodnotami    

a zásadami, než podle jakých fungují všechny vládnoucí pozemské politické systémy. Ježíšovo u�ení formu-

luje zásady takového vládnutí a velmi siln� se zam��uje na službu Bohu a na to, jak tato „bohoslužba“ p�ímo 

souvisí s ostatními lidmi. Sloužit druhým, pe�ovat o jejich pot�eby a pomáhat jim je jedním ze zp�sob� 

našeho uctívání Boha. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Kázání na ho�e - úvod 
- P�ekonávání zla dobrem 
- Milosrdný Sama�an 
- Bohá� a Lazar 
- Nepatrní brat�i… 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 18. srpna – Kázání na ho�e - úvod 
Mt 5:3-6  „3Blaze chudým v duchu, nebo� jejich je království nebeské. 4Blaze t�m, kdo plá�ou, nebo� oni 

budou pot�šeni. 5Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za d�dictví. 6Blaze t�m, kdo hladov�jí a žízní po 

spravedlnosti, nebo� oni budou nasyceni.“ 

Mt 5:13.14  „13Vy jste s�l zem�; jestliže však s�l pozbude chuti, �ím bude osolena? K ni�emu již není, než 

aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14Vy jste sv�tlo sv�ta. Nem�že z�stat skryto m�sto ležící na ho�e.“ 
Mt 5:2.7-12.15.16  „2Tu otev�el ústa a u�il je: … 7Blaze milosrdným, nebo� oni dojdou milosrdenství. 8Blaze t�m, kdo 

mají �isté srdce, nebo� oni uz�í Boha. 9Blaze t�m, kdo p�sobí pokoj, nebo� oni budou nazváni syny Božími. 10Blaze t�m, 

kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, nebo� jejich je království nebeské. 11Blaze vám, když vás budou tupit a proná-

sledovat a lživ� mluvit proti vám všecko zlé kv�li mn�. 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odm�nu v nebesích; 

stejn� pronásledovali i proroky, kte�í byli p�ed vámi. … 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;      

a svítí všem v dom�. 16Tak a� svítí vaše sv�tlo p�ed lidmi, aby vid�li vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebe-

sích.“ 
 

PO 19. srpna – P�ekonávání zla dobrem 
Mt 5:38-48  „38Slyšeli jste, že bylo �e�eno: „Oko za oko, zub za zub.“ 39Já však vám pravím, abyste se 

zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo t� uhodí do pravé tvá�e, nastav mu i druhou; 40a tomu, kdo by se 

cht�l s tebou soudit o košili, nech i sv�j pláš�. 41Kdo t� donutí k služb� na jednu míli, jdi s ním dv�. 42Kdo 

t� prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vyp�j�it, od toho se neodvracej. 43Slyšeli jste, že bylo �e�eno: 

„Milovati budeš bližního svého a nenávid�t nep�ítele svého.“ 44Já však pravím: Milujte své nep�átele       

a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 
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�T 22. srpna – Nepatrní brat�i… 
Mt 25:37-40  „37Tu mu ti spravedliví odpoví: „Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, a nasytili jsme t�, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme t� vid�li jako pocestného, a ujali jsme se t�, nebo nahého, a oblék-

li jsme t�? 39Kdy jsme t� vid�li nemocného nebo ve v�zení, a p�išli jsme za tebou?“ 40Král odpoví a �ekne 

jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných brat�í, mn� jste u�ini-

li.““ 
Mt 25:31-36.41-46  „31Až p�ijde Syn �lov�ka ve své sláv� a všichni and�lé s ním, posadí se na tr�nu své slávy; 32a budou 

p�ed n�ho shromážd�ny všechny národy. I odd�lí jedny od druhých, jako pastý� odd�luje ovce od kozl�, 33ovce postaví po 

pravici a kozly po levici. 34Tehdy �ekne král t�m po pravici: ‚Poj	te, požehnaní mého Otce, ujm�te se království, které je 

vám p�ipraveno od založení sv�ta. 35Nebo� jsem hladov�l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 

cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m�, byl jsem nemocen, a navštívili jste m�, byl jsem ve v�zení,  

a p�išli jste za mnou.‘ … 41Potom �ekne t�m na levici: ‚Jd�te ode mne, prokletí, do v��ného ohn�, p�ipraveného 	áblu      

a jeho and�l�m! 42Hladov�l jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 43byl jsem na cestách, a neujali jste 

se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste m�, byl jsem nemocen a ve v�zení, a nenavštívili jste m�.‘ 44Tehdy odpov�dí i oni: 

‚Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve v�zení, a neposloužili jsme ti?‘ 
45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neu�inili jednomu z t�chto nepatrných, ani mn� jste neu�inili.‘          
46A p�jdou do v��ných muk, ale spravedliví do v��ného života.“ 
Mt 24:1-3  „1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, p�istoupili k n�mu u�edníci a ukazovali mu na chrámové 

stavby. 2On však jim �ekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nez�stane kámen na kameni, všecko bude 

rozmetáno.“ 3Když sed�l na Olivové ho�e a byli sami, p�istoupili k n�mu u�edníci a �ekli: „Pov�z nám, kdy to nastane     

a jaké bude znamení tvého p�íchodu a skonání v�ku!“ 
 

PÁ 23. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitoly 21. „Veliká propast“ a 27. „Kdo je m�j bližní“ z knihy Perly moudrosti a kapitoly 54. 

„Milosrdný Sama�an“ a 70. „Ježíš�v princip“ z knihy Touha v�k�. 

   „Kristus bo�í d�licí ze�, sebelásku, národnostní p�edsudky a u�í lásce k celé lidské rodin�. Povznáší lidi 

nad úzký obzor vytvo�ený jejich sobectvím; ruší územní hranice a um�le vytvo�ené rozdíly ve spole�nosti. 

Ned�lá rozdíl mezi blízkými a cizinci, p�áteli a nep�áteli. U�í nás, abychom v každém �lov�ku, který pot�e-

buje naši pomoc, vid�li svého bližního a na sv�t se dívali jako na své p�sobišt�.“ (MB 42; MON 30) 

   „Zásady zlatého pravidla jsou pravými zásadami k�es�anství. Vše, co nedosahuje této úrovn�, je klam. 

Falešné je každé náboženství, které ve svých d�sledcích vede lidi, aby se nestarali o to, co �lov�k poci�uje, 

�ím trpí, co zakouší, aby si málo vážili druhých, za n�ž Kristus zem�el, protože v nich vid�l velkou hodnotu. 

Zrazujeme Krista, když nedbáme na volání chudých, trpících a h�íšných. K�es�anství má ve sv�t� tak malý 

vliv, protože se lidé jen hlásí ke Kristovu jménu, ale svým životem ho zapírají. Takové jednání Kristovo 

jméno zneuc�uje.“ (MB 136.137; MON 79) 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Který z biblických text� máš nejrad�ji? Pro�? 
 

2. Ellen G. Whiteová ozna�uje za falešné každé náboženství, které „vede lidi, aby se nestarali o to, co �lov�k 

poci�uje, �ím trpí, co zakouší...“. Pro� si musíme dávat pozor, abychom se nechytili do pasti myšlenek, které 

vycházejí z p�edpokladu, že pokud vlastníme „pravdu“, pak na ni�em jiném nezáleží? 
 

3. Uvažujte o verších ze �tvrtka. Jak a v �em by nás m�lo m�nit a ovliv�ovat poznávání pravdy? 
 

 
� 
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 45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš� posílá na 

spravedlivé i nespravedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás �eká odm�na? Což i celníci 

ne�iní totéž? 47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co �iníte zvláštního? Což i pohané ne�iní totéž? 
48Bu�te tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
Mt 4:25  „A velké zástupy z Galileje, Desítim�stí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.“ 

Mt 5:1  „„Když spat�il zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, p�istoupili k n�mu jeho u�edníci.“ 
 

ÚT 20. srpna – Milosrdný Sama�an 
L 10:30-37  „30Jeden �lov�k šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupi��; ti jej obrali, zbili           

a nechali tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou kn�z, ale když ho uvid�l, vyhnul se mu.          
32A stejn� se mu vyhnul i levita, když p�išel k tomu místu a uvid�l ho. 33Ale když jeden Sama�an na své 

cest� p�išel k tomu místu a uvid�l ho, byl hnut soucitem; 34p�istoupil k n�mu, ošet�il jeho rány olejem      

a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o n�j staral. 35Druhého 

dne dal hostinskému dva denáry a �ekl: „Postarej se o n�j, a bude-li t� to stát víc, já ti to zaplatím, až se 

budu vracet.“ 36„Kdo z t�ch t�í, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupi�e?“ 37Zákoník odpov�d�l: 

„Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu �ekl: „Jdi a jednej také tak.““ 
L 10:25-27  „25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mist�e, co mám d�lat, abych m�l podíl na v��ném život�?“ 
26Ježíš mu odpov�d�l: „Co je psáno v Zákon�? Jak to tam �teš?“ 27On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého 

svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘““ 
Lv 19:18  „Nebudeš se mstít syn�m svého lidu a nezanev�eš na n� , ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. 

Já jsem Hospodin.“ 
L 10:29  „Zákoník se však cht�l ospravedlnit, a proto Ježíšovi �ekl: „A kdo je m�j bližní?““ 
 

ST 21. srpna – Bohá� a Lazar 
L 16:19-22.25.26  „19Byl jeden bohatý �lov�k, nádhern� a vybran� se strojil a den co den skv�le hodoval. 
20U vrat jeho domu lehával n�jaký chudák, jménem Lazar, plný v�ed�, 21a toužil nasytit se aspo� tím, co 

spadlo ze stolu toho bohá�e; dokonce p�ibíhali psi a olizovali jeho v�edy. 22I um�el ten chudák a and�lé 

ho p�enesli k Abrahamovi; zem�el i ten bohá� a byl poh�ben. ... 25Abraham �ekl: „Synu, vzpome� si, že se 

ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty 

trpíš. 26A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo i kdyby cht�l – nem�že p�ejít odtud 

k vám ani p�ekro�it od vás k nám.““ 
L 16:23.24.27-31  „23A když v pekle pozdvihl v mukách o�i, uvid�l v dáli Abrahama a u n�ho Lazara. 24Tu zvolal: ‚Ot�e 

Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, a� omo�í aspo� špi�ku prstu ve vod� a svlaží mé rty, nebo� se trápím       

v tomto plameni.‘ … 27�ekl: ‚Prosím t� tedy, ot�e, pošli jej do mého rodného domu, 28nebo� mám p�t bratr�, a� je varuje, 

aby také oni nep�išli do tohoto místa muk.‘ 29Ale Abraham mu odpov�d�l: ‚Mají Mojžíše a Proroky, a� je poslouchají!‘ 
30On �ekl: ‚Ne tak, ot�e Abrahame, ale p�ijde-li k nim n�kdo z mrtvých, budou �init pokání.‘ 31�ekl mu: ‚Neposlouchají-li 

Mojžíše a Proroky, nedají se p�esv�d�it, ani kdyby n�kdo vstal z mrtvých.‘““ 
L 12:13-21  „13N�kdo ze zástupu ho požádal: „Mist�e, domluv mému bratru, a� se rozd�lí se mnou o d�dictví.“ 14Ježíš mu 

odpov�d�l: „�lov��e, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhod�ím?“ 15A �ekl jim: „M�jte se na pozoru p�ed 

každou chamtivostí, nebo� i když �lov�k má nadbytek, není jeho život zajišt�n tím, co má.“ 16Pak jim pov�d�l toto podo-

benství: „Jednomu bohatému �lov�ku se na polích hojn� urodilo. 17Uvažoval o tom a �íkal si: ‚Co budu d�lat, když ne-

mám kam složit svou úrodu?‘ 18Pak si �ekl: ‚Tohle ud�lám: Zbo�ím stodoly, postavím v�tší a tam shromáždím všechno své 

obilí i ostatní zásoby 19a �eknu si: Te	 máš velké zásoby na mnoho let; klidn� si žij, jez, pij, bu	 veselé mysli.‘ 20Ale B�h 

mu �ekl: ‚Blázne! Ješt� této noci si vyžádají tvou duši, a �í bude to, co jsi nashromáždil?‘ 21Tak je to s tím, kdo si hromadí 

poklady a není bohatý p�ed Bohem.““ 
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