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Milovat milosrdenství Týden od 15.09. do 21.09. 

 

� Texty na tento týden – Mt 6:25–33; Jk 1:5–8; 2:15.16; Iz 52:7; 1J 3:16–18; Iz 58:1–10 
 

� Základní verš 
„Ve tmách vzchází p�ímým sv�tlo; B�h je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Dob�e bývá muži, jenž se 

smiluje a p�j�í a své v�ci spravuje dle práva.““ (Ž 112:4.5) 
 

   Poznali jsme již, že Bible je plná jasných text�, které popisují, jak Bohu záleží na chudých a utla�ovaných 

a jak vyzývá sv�j lid, aby pracoval ve prosp�ch t�chto lidí v nouzi. Navzdory pozornosti v�nované této 

problematice se ukazuje, že biblické pov��ení jednat ve prosp�ch pot�ebných se da�í napl�ovat jen �áste�n�. 

Dokonale a zcela bude vše napraveno až p�i Kristov� návratu. 

   Do té doby bude zlo p�etrvávat v r�zných podobách, podporované temným duchovním vlivem �ábla        

a jeho and�l�. Mezi nej�ast�jší projevy tohoto zla pat�í chudoba, násilí, útlak, otroctví, vyko�is�ování, so-

bectví a chamtivost. V takovém sv�t� se naše církev, naše sbory a naše rodiny musejí aktivn� stav�t proti 

tomuto zlu – bez ohledu na to, jaké je to �asto t�žké. V reakci na Boží lásku a na Boží pov��ení máme žít 

inspirováni Ježíšovou ob�tavou službou a máme být zmocn�ni a vedeni p�ítomností Ducha svatého. To 

všechno nás má vést k milosrdnému, vynalézavému a odvážnému jednání: „…abys zachovával právo, milo-

val milosrdenství a pokorn� chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,8) 
 

� Týden ve zkratce: 
- Na �em záleží 
- Únava ze soucitu 
- Št�drost 
- Ší�ení pokoje 
- Hlas n�mých 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 15. zá�í – Na �em záleží 
Mt 6:31-33  „31Nem�jte tedy starost a ne�íkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? 
32Po tom všem se shán�jí pohané. Váš nebeský Otec p�ece ví, že to všechno pot�ebujete. 33Hledejte p�ede-

vším jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude p�idáno.“ 
Mt 6:25-30  „25Proto vám pravím: Nem�jte starost o sv�j život, co budete jíst, ani o t�lo, co budete mít na sebe. Což není 
život víc než pokrm a t�lo víc než od�v? 26Pohle�te na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a p�ece je váš 
nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cenn�jší? 27Kdo z vás m�že o jedinou pí� prodloužit sv�j život, bude-li se zne-
pokojovat? 28A o od�v pro� si d�láte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nep�edou – 29a pravím 
vám, že ani Šalomoun v celé své nádhe�e nebyl tak od�n jako jedna z nich. 30Jestliže tedy B�h tak obléká polní trávu, 
která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neoble�e tím spíše vás, malov�rní?“ 
� 13:1-7  „1Každý a� se pod�izuje vládní moci, nebo� není moci, le� od Boha. Ty, které jsou, jsou z�ízeny od Boha, 2takže 
ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu �ádu. Kdo se takto vzpírá, p�ivolává na sebe soud. 3Vládcové 
nejsou p�ece hrozbou tomu, kdo jedná dob�e, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? 
Jednej dob�e, a dostane se ti od ní pochvaly. 4Vždy� je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatn�, máš pro� 
se bát, nebo� nenese me� nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo �iní zlo. 5Proto je nutno 
pod�izovat se, a to nejen z bázn� p�ed trestem, nýbrž i pro sv�domí. 6Proto také platíte da�. Vládcové jsou v Boží služb�, 
když se drží svých úkol�. 7Dávejte každému, co jste povinni: da�, komu da�; clo, komu clo; úctu, komu úctu; �est, komu 
�est.“ 
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PÁ 20. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 43. kapitolu „Lepší zkušenost“ z knihy Život napln�ný pokojem. 
   „I kdybychom prozkoumali nebesa a zemi, marn� bychom hledali mocn�jší pravdu než tu, která se proje-

vuje ve skutcích milosrdenství v��i lidem, kte�í pot�ebují naše porozum�ní a pomoc. To je ona pravda 

Ježíše Krista. Budou-li se vyznava�i Kristova jména �ídit zásadami zlatého pravidla, bude evangelium pro-

vázet táž moc, jaká je provázela v apoštolských dobách.“ (MB 137; MON 79) 

   „Neomezená láska k Bohu a vzájemná nesobecká láska �lov�ka k �lov�ku je nejlepším darem, který nám 

nebeský Otec m�že dát. Tato láska není jen chvilkovým vzplanutím, ale božskou zásadou, trvalou mocí. 

Neposv�cený �lov�k ji nedokáže projevit ani probudit. Má ji pouze �lov�k, v jehož nitru vládne Ježíš... 

Dáme-li takové lásce prostor, náš život se stane p�íjemn�jším a všude kolem sebe budeme ší�it blahodárný 

vliv.“ (AA 551; PNL 317.318) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Tento týden jsme si ukázali, že evangelium je i v sou�asnosti vzorem a motivací našeho jednání ve pro-
sp�ch druhých, podobn� jako Ježíš konal v náš prosp�ch. Jak vám to pomáhá rozší�it vaše pochopení evan-
gelia a prohloubit vaši vd��nost za to, co pro nás B�h ve své lásce vykonal? 
 

2. Pozvednutí hlasu za uml�ené, zapojení se do ší�ení pokoje a r�zné podobné aktivity nás mohou p�ivést až 
do „politické arény“. Jako adventisté však usilujeme o odd�lení církve od státu. Jaký je rozdíl mezi nezdra-
vým zapojením se do politiky a pozvednutím hlasu a budováním pokoje ve ve�ejné sfé�e? 
 

3. Uvažujte o jednom konkrétním kroku, který byste jako spole�enství cht�li ud�lat v souvislosti s tím, o �em 
jsme mluvili tento týden. Jak byste ho mohli uskute�nit? 
 

4. Za utlumení jakých konkrétních projev� zla a útisku ve vašem okolí byste se cht�li modlit? 
 

� 
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20Jsme tedy posly Kristovými, B�h vám domlouvá našimi ústy; na míst� Kristov� vás prosíme: dejte se smí�it s Bohem! 
21Toho, který nepoznal h�ích, kv�li nám ztotožnil s h�íchem, abychom v n�m dosáhli Boží spravedlnosti.“ 
Mt 5:21-26  „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.“ 
Mt 5:43-48  „43Slyšeli jste, že bylo �e�eno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávid�t nep�ítele svého.‘ 44Já však vám 
pravím: Milujte své nep�átele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 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 poha-
né ne�iní totéž? 48Bu�te tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
 

�T 19. zá�í – Hlas n�mých 
P�31:8.9  „8Otev�i svá ústa za n�mého, za právo všech postižených, 9ústa otev�i, su� spravedliv� a zasta� 

se utišt�ného a ubožáka.“ 

Iz 58:6-10  „6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�me-

ným volnost, každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladovému, p�ijímat do domu utišt�né, ty, 

kdo jsou bez p�íst�eší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt nete�ný k vlastní krvi? 8Tehdy vyrazí jak 

jit�enka tvé sv�tlo a rychle se zhojí tvá rána. P�ed tebou p�jde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat 

Hospodinova sláva. 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vyk�ikneš o pomoc a on se ozve: „Tu jsem!“ 

Odstraníš-li ze svého st�edu jho, hrozící prst a ni�emná slova, 10budeš-li št�drý k hladovému a nasytíš-li 

ztrápeného, vzejde ti v temnot� sv�tlo a tv�j soumrak bude jak poledne.“ 
Ž 146:6-10  „6jenž u�inil nebesa i zemi s mo�em a vším, co k nim pat�í, jenž nav�ky zachovává v�rnost. 7Utišt�ným do-
pomáhá 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, svévol-
ným však mate cestu. 10Hospodin bude kralovat v��n�, B�h tv�j, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.“ 
Iz 58:1-5  „1Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvu� sv�j hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nev�rnost, domu 
Jákobovu jeho h�íchy. 2Den co den se mne dotazují, cht�jí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a �ád 
svého Boha neopouští; na spravedlivé �ády se m� doptávají, cht�li by mít Boha blízko. 3‚Pro� se postíme, a nevšímáš si 
toho ? Poko�ujeme se, a nebereš to na v�domí.‘ Práv� v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své 
d�lníky. 4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévoln� ude�it p�stí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas 
na výšin�. 5Což to je p�st, který si p�eji? Den, kdy se �lov�k poko�uje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a pope-
lem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v n�mž má Hospodin zalíbení?“ 
1Pt 3:17  „Je p�ece lépe, abyste trp�li za dobré jednání, bude-li to snad v�le Boží, než za zlé �iny.“ 
L 6:20  „V jinou sobotu vešel do synagógy a u�il. Byl tam �lov�k, jehož pravá ruka byla odum�elá.“ 
Mt 25:35.36  „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.‘“ 
P� 31:8  „Otev�i svá ústa za n�mého, za právo všech postižených.“ 
Iz 10:2  „Nuzným odnímají možnost obhajoby, utišt�né mého lidu zbavují práva; jejich ko�istí jsou vdovy a sirotky olupu-
jí.“ 
Ž 140:13  „Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožák�m zjedná právo.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 
                                    

�  1    2 

  JERRY  

Milovat milosrdenství 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše         

Milovat milosrdenství Týden od 15.09. do 21.09. 

 

PO 16. zá�í – Únava ze soucitu 
Jk 1:5-8  „5Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�i-

tek, a bude mu dána. 6Nech� však prosí s d�v�rou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mo�ské 

vln�, hnané a zmítané vich�icí. 7A� si takový �lov�k nemyslí, že od Pána n�co dostane; 8je to muž rozpol-

cený, nestálý ve všem, co �iní.“ 
1Tm 2:1.2  „1Na prvním míst� žádám, aby se konaly prosby, modlitby, p�ímluvy, dík�vzdání za všechny lidi, 2za vládce    
a za všechny, kte�í mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 
P� 2:7.8  „7Pro p�ímé má pohotovou pomoc, je štítem t�m, kdo žijí bezúhonn�, 8chrání stezky práva a st�eží cestu svých 
v�rných.“ 
Jk 2:15.16  „15Kdyby n�který bratr nebo sestra byli bez šat� a nem�li jídlo ani na den, 16a n�kdo z vás by jim �ekl: „Bu�-
te s Bohem – a� vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co pot�ebují pro své t�lo, co by to bylo platné?“ 
 

ÚT 17. zá�í – Št�drost 
1J 3:16-18  „16Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni 

položit život za své bratry. 17Má-li n�kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od n�ho 

odvrátí – jak v n�m m�že z�stávat Boží láska? 18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým �i-

nem.“ 
2K 9:7  „Každý a� dává podle toho, jak se ve svém srdci p�edem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždy� ‚radostného 
dárce miluje B�h‘.“ 
Ž 112  „1Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho p�ikázáních! 2Jeho potomci se 
stanou bohatýry v zemi, pokolení p�ímých bude požehnáno. 3Jm�ní, bohatství má ve svém dom�, jeho spravedlnost trvá 
navždy. 4Ve tmách vzchází p�ímým sv�tlo; B�h je milostivý, plný slitování, spravedlivý. 5Dob�e bývá muži, jenž se smiluje 
a p�j�í a své v�ci spravuje dle práva: 6nezhroutí se nikdy, spravedlivý z�stane v pam�ti v��n�. 7Nemusí se bát zlé zprávy, 
jeho srdce pevn� doufá v Hospodina. 8Jeho srdce má oporu v Bohu , nebojí se, jednou spat�í pád svých protivník�. 
9Rozd�luje, dává ubožák�m, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v sláv�. 10Svévolník na to zlostn� hledí, 
sk�ípe zuby a odvahu ztrácí; choutky svévolník� p�ijdou vnive�.“ 
Lv 25:35-37  „35Když tv�j bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a p�ist�hovalce a bude 
žít s tebou. 36Nebudeš od n�ho brát lichvá�ský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tv�j bratr bude žít s tebou. 37Své st�íbro 
mu nep�j�uj lichvá�sky, na poskytované potrav� necht�j vyd�lávat.“ 
Ž 119:36  „Ke svým sv�dectvím naklo� mé srdce, nikoli k zištnosti.“ 
2K 8:12-15  „12Vždy� je-li zde tato ochota, pak je dar p�ed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. 
13Nejde o to, aby se jiným uleh�ilo a vy byli p�etíženi, nýbrž abyste na tom byli stejn�: 14váš p�ebytek pom�že nyní jejich 
nedostatku, aby zase jindy jejich p�ebytek p�išel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, 15jak je psáno: 
‚Kdo m�l mnoho, tomu nic nep�ebylo, a kdo málo, nem�l nedostatek.‘“ 
1Tm 6:17-19  „17T�m, kte�í jsou bohatí v tomto v�ku, p�ikazuj, a� nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž        
v Boha, který nás št�d�e opat�uje vším, co pot�ebujeme; 18napomínej je, a� konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, 
št�d�í, dobro�inní, 19a tak a� si st�ádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.“ 
Mk 12:41-44  „41Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali 
mnoho. 42P�išla také jedna chudá vdova a vhodila dv� drobné mince, dohromady �tyrák. 43Zavolal své u�edníky a �ekl 
jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kte�í dávali do pokladnice. 44Všichni totiž dali ze 
svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co m�la, všechno, z �eho m�la být živa.““ 
 

ST 18. zá�í – Ší�ení pokoje 
Mt 5:9  „Blaze t�m, kdo p�sobí pokoj, nebo� oni budou nazváni syny Božími.“ 

Iz 52:7  „Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese 

dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tv�j B�h kraluje!““ 
Mk 13:7  „Až uslyšíte vále�ný ryk a zv�sti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ješt� nebude konec.“ 
2K 5:18-21  „18To všecko je z Boha, který nás smí�il sám se sebou skrze Krista a pov��il nás, abychom sloužili tomuto 
smí�ení. 19Nebo� v Kristu B�h usmí�il sv�t se sebou. Nepo�ítá lidem jejich provin�ní a nám uložil zv�stovat toto smí�ení. 
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