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� Texty na tento týden - Mt 10:34–39; L 12:13–21; L 22:24–27; Mt 23:1–13; J 14:1–6 
 

� Základní verš 
„Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost.“ (Jk 3:16 B21) 
 

   Osiky jsou nádherné stromy, dor�stající výšky 15 až 30 metr�. Da�í se jim v chladn�jším podnebí s nep�í-

liš teplým létem, ale pot�ebují hodn� slunce. Jejich d�evo se využívá v nábytká�ství a p�i výrob� zápalek      

a papíru. Pom�rn� výživné mladé osiky okusuje b�hem chladných zim vysoká zv��. K�ra t�chto strom� má 

schopnost fotosyntézy, a proto mohou r�st, i když jim opadají listy. 

   Osiky jsou známé tím, že mají mohutný ko�enový systém, jehož jednotlivé výhonky se mohou objevit až 

ve vzdálenosti �ty�iceti metr� od mate�ského stromu. A�koliv se osika m�že dožít 150 let, rozsáhlý pod-

zemní ko�enový systém m�že žít až n�kolik tisíc let. 

   Tento týden se budeme v�novat ko�en�m našeho neklidu. Tomu, co možná není vid�t a z�stává skryté 

„pod zemí“, ale p�esto je základem toho, co cítíme a prožíváme. Existuje mnoho p�í�in, které nám mohou 

bránit najít skute�ný odpo�inek v Kristu. N�které jsou z�ejmé a nemusíme je ani vysv�tlovat, jiné nemusejí 

být tak viditelné, podobn� jako rozsáhlé podzemní ko�enové systémy osik. �asto si totiž nejsme v�domi 

chování a postoj�, které nás odd�lují od našeho Spasitele.  
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se zam��íme nejen na �asté p�í�iny, které zp�sobují, že v život� prožíváme neklid               
a nepokoj, ale také na �ešení, které nám nabízí Ježíš. 
 

I. Možné p�í�iny neklidu a nepokoje 
• Mt 10:34–39: Setkání s Ježíšem (ned�le) 
• L 12:13–21: Sobectví, touha mít stále víc (pond�lí) 
• L 22:24–27: Nezdravá ctižádost (úterý) 
• Mt 23: 23–29: Pokrytectví (st�eda) 
II. J 14:1–6: Ježíš�v lék na náš nepokoj (�tvrtek) 
 

NE 11. �ervence – Ježíš p�ináší rozd�lení 
Mt 10:34-39  „34Nemyslete si, že jsem p�išel na zem uvést pokoj; nep�išel jsem uvést pokoj, ale me�. 
35Nebo� jsem p�išel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; 36a ‚nep�ítelem 

�lov�ka bude jeho vlastní rodina‘. 37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo 

miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. 38Kdo nenese sv�j k�íž a nenásleduje mne, není 

mne hoden. 39Kdo nalezne sv�j život, ztratí jej; kdo ztratí sv�j život pro mne, nalezne jej.“ 

Mi 7:6  „Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni; každý má nep�átele ve vlastním 

dom�.“ 
Iz 9:5  „Nebo� se nám narodí dít�, bude nám dán syn, na jehož rameni spo�ine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný 

rádce, Božský bohatýr, Otec v��nosti, Vládce pokoje.““ 
 

PO 12. �ervence – Sobectví a pokora 
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 podobenství: „Jednomu bohatému �lov�ku se na polích 

hojn� urodilo. 17Uvažoval o tom a �íkal si: ‚Co budu d�lat, když nemám 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 
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PÁ 16. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 

   „Kdo se zajímá jen o sebe, neroste ani nenese ovoce. Jestliže jsi p�ijal Krista za svého osobního Spasitele, 

musíš zapomenout na sebe a snažit se pomáhat druhým. Vypráv�j jim o lásce a dobrot� Pána Ježíše. Spl� 

každou uloženou povinnost. Nos na svém srdci problémy jiných lidí a všemi dostupnými prost�edky se snaž 

zachra�ovat hynoucí. Když p�ijmeš Kristova Ducha – Ducha nesobecké lásky a práce pro druhé – porosteš   

a poneseš ovoce. Ve tvé povaze uzraje ovoce Ducha. Tvá víra zesílí, tvé p�esv�d�ení se prohloubí a tvá 

láska se zdokonalí. Stále více se budeš podobat Ježíši Kristu v tom, co je �isté, ušlechtilé a krásné.“ (COL 

67.68; PM 31.32) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte spole�n� o praktických možnostech, jak se dá p�ekonat sobectví. Jak si m�žeme navzájem po-

moci, abychom tyto myšlenky aplikovali do svého života? 
 

2. Cílev�domost není ve své podstat� špatná vlastnost. Uvažujte o pozitivních stránkách cílev�domosti.        

V �em spo�ívá nebezpe�í nezdravé cílev�domosti? Pro� nem�žeme od Boha o�ekávat velké v�ci, a zárove� 

se z celé síly snažit o prosazení vlastních tužeb a p�ání? 
 

3. Mnozí z nás navenek v�bec nemusejí vypadat jako ctižádostiví, pokryte�tí, sobe�tí nebo závistiví. Velmi 

�asto jsme schopni ukazovat vlídnou a laskavou tvá�. Ale podobn� jako má osika rozsáhlý ko�enový systé-

mu, mohou se i naše špatné vlastnosti ukrývat pod povrchem. Jak by m�la vypadat skute�ná zm�na, kterou  

v nás p�sobí Duch svatý? Jak m�žeme p�ekonat podstatu našeho neklidu a nespokojenosti a najít skute�ný 

odpo�inek v Ježíši? 
 

4. Vra�te se spole�n� k záv�re�né otázce z �ásti na �tvrtek, která se týkala druhého p�íchodu Krista. Jakou 

nad�ji bychom m�li bez tohoto zaslíbení? Pro� je v souvislosti se vzk�íšením toto zaslíbení tak mimo�ádné? 

 

 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 

 
� 
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Mt 22:18  „Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a �ekl: „Co m� pokoušíte, pokrytci?“ 
Mt 23:1-29  „1Tehdy Ježíš mluvil k zástup�m i k svým u�edník�m: 2„Na stolici Mojžíšov� zasedli zákoníci a farizeové. 
3Proto �i�te a zachovávejte všechno, co vám �eknou; ale podle jejich skutk� nejednejte: nebo� oni mluví a ne�iní. 4Svazují 

t�žká b�emena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich necht�jí dotknout ani prstem. 5Všechny své skutky konají 

tak, aby je lidé vid�li: rozši�ují si modlitební �emínky a prodlužují t�ásn�, 6mají rádi p�ední místa na hostinách a p�ední 

sedadla v synagógách, 7líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a �íkají jim ‚Mist�e‘. 8Vy však si nedávejte �íkat ‚Mist�e‘: 

jediný je váš Mistr, vy všichni jste brat�í. 9A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. 
10Ani si nedávejte �íkat ‚U�iteli‘: váš u�itel je jeden, Kristus. 11Kdo je z vás nejv�tší, bude váš služebník. 12Kdo se povyšu-

je, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 13B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království 

nebeské, sami nevcházíte a zabra�ujete t�m, kdo cht�jí vejít. 14B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy 

vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím p�ísn�jší soud. 15B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 

Obcházíte mo�e i zemi, abyste získali jednoho novov�rce; a když ho získáte, u�iníte z n�ho syna pekla, dvakrát horšího, 

než jste sami. 16B�da vám, slepí v�dcové! �íkáte: ‚Kdo by p�ísahal p�i chrámu, nic to neznamená; ale kdo by p�ísahal p�i 

chrámovém zlatu, je vázán.‘ 17Blázni a slepci, co je v�tší: zlato, nebo chrám, který to zlato posv�cuje? 18Nebo: ‚Kdo by 

p�ísahal p�i oltá�i, nic to neznamená; ale kdo by p�ísahal p�i ob�ti na n�m, je vázán.‘ 19Slepci, co je v�tší: ob��, nebo 

oltá�, který tu ob�� posv�cuje? 20Kdo tedy p�ísahá p�i oltá�i, p�ísahá p�i n�m a p�i všem, co na n�m leží. 21A kdo p�ísahá 

p�i chrámu, p�ísahá p�i n�m a p�i tom, kdo v n�m p�ebývá. 22Kdo p�ísahá p�i nebi, p�ísahá p�i tr�nu Božím a p�i tom, 

který na n�m sedí. 23B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na 

to, co je v Zákon� d�ležit�jší: právo, milosrdenství a v�rnost. Toto bylo t�eba �init a to ostatní nezanedbávat. 24Slepí 

v�dcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete! 25B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! O�iš�ujete �íše a talí�e 

zven�í, ale uvnit� jsou plné hrabivosti a chtivosti. 26Slepý farizeji, vy�is� p�edevším vnit�ek �íše, a bude �istý i vn�jšek. 
27B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrob�m, které zven�í vypadají p�kn�, ale uvnit� jsou 

plné lidských kostí a všelijaké ne�istoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnit� jste samé pokrytectví       

a nepravost. 29B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorok�m, zdobíte pomníky spravedlivých.“ 
 

�T 15. �ervence – Ježíš�v lék na lidský nepokoj 
J 14:1-6  „1Vaše srdce a� se nechv�je úzkostí! V��íte v Boha, v��te i ve mne. 2V dom� mého Otce je mno-

ho p�íbytk�; kdyby tomu tak nebylo, �ekl bych vám to. Jdu, abych vám p�ipravil místo. 3A odejdu-li, 

abych vám p�ipravil místo, op�t p�ijdu a vezmu vás k sob�, abyste i vy byli, kde jsem já. 4A cestu, kam jdu, 

znáte.“ 5�ekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ 6Ježíš mu odpov�-

d�l: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k Otci než skrze mne.““ 
Jr 3:22  „Vra�te se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vylé�ím. „Zde jsme, p�išli jsme k tob�, nebo� ty jsi 

Hospodin, náš B�h.““ 
J 16:13  „Jakmile však p�ijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo� nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 

mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má p�ijít.“ 
J 10:10 �EP  „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.“ 
J 10:10 B21  „Zlod�j p�ichází, jen aby kradl, zabíjel a ni�il; já jsem p�išel, aby m�ly život – život v plnosti.“ 
Fp 1:6  „Jsem si jist, že ten, který ve vás za�al dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ 
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�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.““ 
Fp 2:5-8  „5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 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.“ 
Mt 6:20  „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neni�í mol ani rez a kde je zlod�ji nevykopávají a nekradou.“ 
 

ÚT 13. �ervence – Nezdravá ctižádost 
L 22:24-27  „24Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi nejv�tší. 25�ekl jim: „Králové panují nad národy, 

a ti, kdo jsou u moci, dávají si �íkat dobrodinci. 26Avšak vy ne tak: Kdo mezi vámi je nejv�tší, bu� jako 

poslední, a kdo je v �ele, bu� jako ten, který slouží. 27Nebo� kdo je v�tší: ten, kdo sedí za stolem, �i ten, 

kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ 
L 22:14-23.28-30  „14Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 15�ekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi 

tohoto beránka, d�íve než budu trp�t. 16Nebo� vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde napln�ní v království 

Božím.“ 17Vzal kalich, vzdal díky a �ekl: „Vezm�te a podávejte mezi sebou. 18Nebo� vám pravím, že od této chvíle nebudu 

píti z plodu vinné révy, dokud nep�ijde království Boží.“ 19Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto 

jest mé t�lo, které se za vás vydává. To �i�te na mou památku.“ 20A práv� tak, když bylo po ve�e�i, vzal kalich a �ekl: 

„Tento kalich je nová smlouva zpe�et�ná mou krví, která se za vás prolévá.“ 21“Avšak hle, m�j zrádce je se mnou u stolu. 
22Syn �lov�ka jde, jak je ur�eno, b�da však tomu �lov�ku, který ho zrazuje.“ 23A oni se za�ali mezi sebou dohadovat, který 

z nich je ten, kdo to u�iní. …  
28A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. 29Já vám ud�luji království, jako je m�j Otec ud�lil mn�, 30abyste     

v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na tr�nech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.““ 

Mt 18:1-4  „1V tu hodinu p�išli u�edníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastn� nejv�tší v království nebeském?“2 Ježíš 

zavolal dít�, postavil je doprost�ed 3a �ekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako d�ti, nevejdete do 

království nebeského. 4Kdo se poko�í a bude jako toto dít�, ten je nejv�tší v království nebeském.“ 
 

ST 14. �ervence – Pokrytectví 
Mt 23:23.25.27.29  „23B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru         

a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákon� d�ležit�jší: právo, milosrdenství a v�rnost. Toto bylo t�eba �init 

a to ostatní nezanedbávat. 
25B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! O�iš�ujete �íše a talí�e zven�í, ale uvnit� jsou plné hrabivosti 

a chtivosti. 
27B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrob�m, které zven�í vypadají p�kn�, 

ale uvnit� jsou plné lidských kostí a všelijaké ne�istoty. 
29B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorok�m, zdobíte pomníky spravedli-

vých…“ 
Mt 23:13-16  „13B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabra�u-

jete t�m, kdo cht�jí vejít. 14B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modli-

teb; proto vás postihne tím p�ísn�jší soud. 15B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte mo�e i zemi, abyste 

získali jednoho novov�rce; a když ho získáte, u�iníte z n�ho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. 16B�da vám, slepí 

v�dcové! �íkáte: ‚Kdo by p�ísahal p�i chrámu, nic to neznamená; ale kdo by p�ísahal p�i chrámovém zlatu, je vázán.‘“ 
Mt 6:2.5.16  „2Když prokazuješ dobrodiní, necht�j budit pozornost, jako �iní pokrytci v synagógách a na ulicích, aby 

došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odm�nu. … 5A když se modlíte, nebu�te jako pokrytci: ti se s oblibou 

modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na o�ích; amen, pravím vám, už mají svou odm�nu. … 16A když se 

postíte, netva�te se utrápen� jako pokrytci; ti zanedbávají sv�j vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím 

vám, už mají svou odm�nu.“ 
Mt 7:5  „Pokryt�e, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout t�ísku z oka svého 

bratra.“ 
Mt 15:7-9  „7Pokrytci, dob�e prorokoval o vás Izaiáš, když �ekl: 8‚Lid tento ctí m� rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 
9marn� m� uctívají, nebo� u�í naukám, jež jsou jen p�íkazy lidskými.‘““ 
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