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� Texty na tento týden – Mt 5:13.14; Fp 2:15; Mk 12:34; Ef 4:15; Mt 4:23–25; Mt 25:31–46 
 

� Základní verš 
„Když vid�l zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastý�e.“ (Mt 9:36) 
 

   Ježíši na lidech up�ímn� záleželo. Zajímal se více o jejich obavy a pot�eby než o své vlastní. Jeho život se 
naplno soust�edil na druhé a jeho služba byla službou laskavého milosrdenství. Napl�oval t�lesné, duševní   
i citové pot�eby lidí, a proto byla jejich srdce otev�ena pro duchovní pravdy, které je u�il. Uzdravoval ma-
lomocné, vracel zrak slepým a sluch hluchým, vysvobozoval posedlé, sytil hladové a staral se o nuzné – to 
vše se dotýkalo srdcí lidí a m�nilo jejich životy. 
   Ježíš�v hluboký zájem o lidi zp�soboval, že toužili naslouchat duchovním pravdám, o kterých jim �íkal. 
„Skute�ný úsp�ch p�i styku s lidmi m�že p�inést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, 
kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich pot�ebám a získával si jejich d�v�ru. Pak je 
vyzval: ‚Následujte mne.‘“ (MH 143; ŽNP 67) Ježíš velmi jasn� v�d�l, že sv�t pot�ebuje evangelium nejen 
slyšet, ale pot�ebuje vid�t to, jak se skute�n� projeví. Pokud se náš život podobá Kristovu tím, že projevu-
jeme laskavé milosrdenství a oddan� sloužíme druhým lidem, je to nejlepší potvrzení up�ímnosti a pravdi-
vosti slov, která zv�stujeme. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Ježíš�v p�ístup k lidem 
- Ježíšova pé�e o lidi 
- Ježíš napl�uje nejhlubší pot�eby 
- Ježíš a uzdravení duše 
- Co je pro Ježíše d�ležité? 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 16. srpna – Ježíš�v p�ístup k lidem 
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.“ 
L 15:2  „Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On p�ijímá h�íšníky a jí s nimi!““ 
Mt 9:13  „Jd�te a u�te se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne ob��.‘ Nep�išel jsem pozvat spravedlivé, ale h�íšníky.““ 
J 8:12  „Ježíš k nim op�t promluvil a �ekl: „Já jsem sv�tlo sv�ta; kdo m� následuje, nebude chodit ve tm�, ale bude mít 
sv�tlo života.““ 
J 1:9  „Bylo tu pravé sv�tlo, které osv�cuje každého �lov�ka; to p�icházelo do sv�ta.“ 
J 12:46  „Já jsem p�išel na sv�t jako sv�tlo, aby nikdo, kdo ve mne v��í, nez�stal ve tm�.“ 
Fp 2:15  „Abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží d�ti bez poskvrny uprost�ed pokolení pok�iveného a zvráceného. V n�m 
svi�te jako hv�zdy, které osv�cují sv�t.“ 
J 17:15-18  „15Neprosím, abys je vzal ze sv�ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze 
sv�ta. 17Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do sv�ta, tak i já jsem je poslal do sv�ta.“ 
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PÁ 21. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Mnozí nemají víru v Boha a ztratili i d�v�ru k �lov�ku. Váží si však projev� ú�asti a ochoty pomoci. Vidí-
li n�koho, kdo bez nárok� na sv�tské uznání nebo odm�nu p�ichází do jejich domov�, slouží nemocným, sytí 
hladové, odívá nahé, ut�šuje zarmoucené a všem laskav� ukazuje Toho, který je miluje, dotkne se to jejich 
srdcí. Vždy� tito ochotní pracovníci jsou nositeli Boží lásky a soucitu. Když to vše lidé uvidí, za�nou být 
vd��ní a vzklí�í v nich víra. Pochopí, že B�h se o n� stará, a jsou ochotni naslouchat, když otev�eme jeho 
slovo.“ (MH 145; ŽNP 68) 
   Ježíšova nesobecká služba otevírá srdce, láme p�edsudky a zp�sobuje, že jsou lidé v��i evangeliu vníma-
ví. Církev jako Kristovo t�lo s láskou napl�uje r�zné pot�eby lidí. Kristus nás posílá k našim soused�m, 
abychom jeho jménem p�inášeli zm�nu. A p�estože si musíme dávat pozor, abychom se nenechali pošpinit 
h�íchem (a je to velmi reálná a nebezpe�ná hrozba), pot�ebujeme se stále znovu u�it, jak p�ijít za lidmi tam, 
kde zrovna jsou, a nechat se použít Bohem, aby je zachránil z místa zániku a zkázy a p�enesl je na místo 
života a plnosti. 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Pro� má Kristova služba milosrdenství takovou moc, že dokáže lámat p�edsudky a otevírat srdce lidí pro 
duchovní pravdy? Pokuste se p�edstavit si, jak ú�inná by byla naše sv�decká služba, kdybychom um�li 
projevovat stejný nesobecký zájem o lidi, jak to d�lal Ježíš. 
 

2. Uvažujte o situacích, kdy jste sice zv�stovali to, co bylo správné, pravdivé a dokonce nutné, ale �ekli jste 
to špatn� – s nesprávným postojem, nebo dokonce v hn�vu �i s odsouzením. Co jste se z takové zkušenosti 
nau�ili? Jak vám to m�že pomoci vystupovat s v�tší pokorou a láskou? 
 

3. Uvažujte o myšlence, že všichni Ježíšem uzdravení nebo dokonce vzk�íšení lidé nakonec zem�eli. Co se     
z toho m�žeme nau�it pro náš p�ístup a službu lidem kolem nás? 
 

4. Jakým novým zp�sobem m�že váš sbor za�ít sloužit lidem ve vašem okolí? 

 
� 
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Mk 1:32-34  „32Když nastal ve�er a slunce zapadalo, p�inášeli k n�mu všechny nemocné a posedlé. 33Celé m�sto se 
shromáždilo u dve�í. 34I uzdravil mnoho nemocných rozli�nými neduhy a mnoho zlých duch� vyhnal. A nedovoloval zlým 
duch�m mluvit, protože v�d�li, kdo je.“ 
L 19:10  „Nebo� Syn �lov�ka p�išel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 
 

�T 20. srpna – Co je pro Ježíše d�ležité? 
Mt 25:34–36.40  „34Tehdy �ekne král t�m po pravici: „Poj�te, požehnaní mého Otce, ujm�te se králov-
ství, 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.“ 
40Král odpoví a �ekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných 
brat�í, mn� jste u�inili.““ 
Mt 25:31-46  „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.‘ 37Tu mu ti spravedliví odpov�dí: ‚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 oblékli 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�inili.‘ 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.““ 
J 6:35  „Ježíš jim �ekl: „Já jsem chléb života; kdo p�ichází ke mn�, nikdy nebude hladov�t, a kdo v��í ve mne, nebude 
nikdy žíznit.“ 
J 4:13.14  „13Ježíš jí odpov�d�l: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít op�t žíze�. 14Kdo by se však napil vody, kterou mu 
dám já, nebude žíznit nav�ky. Voda, kterou mu dám, stane se v n�m pramenem, vyv�rajícím k životu v��nému.““ 
Ef 2:12.13.19  „12Že jste v té dob� opravdu byli bez Krista, odlou�eni od spole�enství Izraele, bez ú�asti na smlouvách 
Božího zaslíbení, bez nad�je a bez Boha na sv�t�. 13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro 
Kristovu prolitou krev. … 19Nejste již tedy cizinci a p�ist�hovalci, máte právo Božího lidu a pat�íte k Boží rodin�.“ 
Zj 3:18  „Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohn�m p�e�išt�ného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vid�t 
tvou nahotu; a mast k pot�ení o�í, abys prohlédl.“ 
Zj 19:7.8  „7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; p�išel den svatby Beránkovy, jeho cho� se p�ipravila 8a byl jí 
dán zá�iv� �istý kment, aby se jím od�la.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.“ 
Iz 1:5  „Na� vás ješt� bít? Jste jen umín�n�jší. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.“ 
Jr 30:12-15.17  „12Toto praví Hospodin: „Nevylé�itelné je tvé poran�ní, bolestná je tvá rána. 13Nikdo nevede tvou p�i, 
tvá otev�ená rána se nehojí, nezaceluje. 14Všichni tvoji milenci na tebe zapomn�li, nevyhledávají t�. Ranou nep�ítele jsem 
t� ranil, nelítostným pokáráním pro množství tvých nepravostí, pro tvé nes�íslné h�íchy. 15Pro� k�i�íš pro svou t�žkou 
ránu, že je tvá bolest nevylé�itelná? Zp�sobil jsem ti to pro množství tvých nepravostí, pro tvé nes�íslné h�íchy. … 
17Zahojím a vylé�ím tvé rány, je výrok Hospodin�v. Nazývali t� zapuzenou; �íkali o tob�: ,To je ten Sijón‘ nikdo jej nevy-
hledává.‘““ 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
                                    

�  0    8 

  JERRY  
 

Sloužit jako Kristus 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2020 - verše         

Sloužit jako Kristus Týden od 16.08. do 22.08. 

� 

 0  8 

 

PO 17. srpna – Ježíšova pé�e o lidi 
Mt 8:5-10  „5Když p�išel do Kafarnaum, p�istoupil k n�mu jeden setník a prosil ho: 6„Pane, m�j sluha 
leží doma ochrnutý a hrozn� trpí.“ 7�ekl mu: „Já p�ijdu a uzdravím ho.“ 8Setník však odpov�d�l: „Pane, 
nejsem hoden, abys vstoupil pod mou st�echu; ale �ekni jen slovo, a m�j sluha bude uzdraven. 9Vždy� i já 
podléhám rozkaz�m a voják�m rozkazuji; �eknu-li n�kterému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚poj� sem‘, tak p�i-
jde; a svému otroku ‚ud�lej to‘, tak to ud�lá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a �ekl t�m, kdo ho násle-
dovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.““ 
Mk 12:28.34  „28P�istoupil k n�mu jeden ze zákoník�, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dob�e 
odpov�d�l. Zeptal se ho: „Které p�ikázání je první ze všech?“ 
34Když Ježíš vid�l, že moud�e odpov�d�l, �ekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již 
nikdo otázat neodvážil.“ 
L 4:22  „Všichni mu p�isv�d�ovali a divili se slov�m milosti, vycházejícím z jeho úst. A �íkali: „Což to není syn Jose-
f�v?““ 
J 1:17  „Nebo� Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“ 
Iz 42:3  „Nek�i�í a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici.“ 
Ko 4:5.6  „5Jednejte moud�e ve styku s okolním sv�tem a využijte �as vám sv��ený. 6Vaše slovo a� je vždy laskavé            
a ur�ité; a� víte, jak ke komu promluvit.“ 
Ef 4:15  „Bu�me pravdiví v lásce, a� ve všem dor�stáme v Krista. On je hlava.“ 
 

ÚT 18. srpna – Ježíš napl�uje nejhlubší pot�eby 
Mt 9:5.6  „5Je snadn�jší �íci ,odpoušt�jí se ti h�íchy‘, nebo �íci ,vsta� a cho�‘? 6Abyste však v�d�li, že 
Syn �lov�ka má moc na zemi odpoušt�t h�íchy“ – tu �ekne ochrnutému: „Vsta�, vezmi své lože a jdi 
dom�!““ 
Mk 5:33.34  „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!““ 
Mt 9:1-7  „1Ježíš vstoupil na lo�, p�eplavil se na druhou stranu a p�išel do svého m�sta. 2A hle, p�inesli k n�mu ochrnu-
tého, ležícího na l�žku. Když Ježíš vid�l jejich víru, �ekl ochrnutému: „Bu� dobré mysli, synu, odpoušt�jí se ti h�íchy.“ 
3Ale n�kte�í ze zákoník� si �ekli: „Ten �lov�k se rouhá!“ 4Ježíš však poznal jejich myšlenky a �ekl: „Pro� o tom smýšlíte 
tak zle? 5Je snadn�jší �íci ‚odpoušt�jí se ti h�íchy‘, nebo �íci ‚vsta� a cho�‘? 6Abyste však v�d�li, že Syn �lov�ka má moc 
na zemi odpoušt�t h�íchy“ – tu �ekne ochrnutému: „Vsta�, vezmi své lože a jdi dom�!“ 7On vstal a odešel dom�.“ 
Mt 9:19-22  „19Ježíš vstal a šel s ním i se svými u�edníky. 20A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením p�išla zezadu        
a dotkla se t�ásní jeho šatu. 21�íkala si totiž: „Dotknu-li se aspo� jeho šatu, budu zachrán�na!“ 22Ježíš se obrátil a spat-
�iv ji �ekl: „Bu� dobré mysli, dcero, tvá víra t� zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva.“ 
 

ST 19. srpna – Ježíš a uzdravení duše 
Mk 1:35-39  „35	asn� ráno, ješt� za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 
36Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, �ekli mu: „Všichni t� hledají.“ 38�ekne jim: 
„Poj�te jinam do okolních m�ste�ek, abych i tam kázal, nebo� proto jsem vyšel.“ 39A tak šel, kázal           
v jejich synagógách po celé Galileji a vyhán�l zlé duchy.“ 
Mt 4:23-25  „23Ježíš chodil po celé Galileji, u�il v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval 
každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24Pov�st o n�m se roznesla po celé Sýrii; p�inášeli k n�mu všechny nemocné, 
postižené rozli�nými neduhy a trápením, posedlé, nám�sí�né, ochrnuté, a uzdravoval je. 25A velké zástupy z Galileje, 
Desítim�stí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.“ 
Mt 9:35  „Ježíš obcházel všechna m�sta i vesnice, u�il v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval 
každou nemoc a každou chorobu.“ 
J 10:10  „Zlod�j p�ichází, jen aby kradl, zabíjel a ni�il. Já jsem p�išel, aby m�ly život a m�ly ho v hojnosti.“ 
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