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� Texty na tento týden - Ez 24:15–17; Ex 32:1–14; Mt 5:43–48; 1Pt 2:18–25; Ž 62:2–9 
 

� Základní verš 
„Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za d�dictví.“ (Mt 5:5) 
 

   Slovo p�eložené jako „tichý“ znamená také „mírný“ nebo „poddajný“. Dnes se „tichost“ a „mírnost“ p�íliš 
nenosí, vyzdvihuje se spíše pr�bojnost a ráznost. V Písmu se s „tichostí“ setkáváme v souvislosti s Mojží-
šem a potom v kázání na ho�e. Být tichý nebo mírný znamená v Bibli „trp�liv� a bez nenávisti snášet k�ivdu 
nebo újmu“. Podobné chování dnes není moderní, a tak není divu, že se o n��em takovém moc nemluví. 
N�kdy se toto slovo v Bibli p�ekládá také jako „pokorný“. 
   Tichost (ve významu mírnost a pokora) – trp�livé snášení k�ivdy bez nenávisti a odporu – je jednou          
z nejvýstižn�jších a nejp�sobiv�jších charakteristik Ježíše Krista a jeho následovník�. Mírnost však nezna-
mená bezmocnost. Naopak pokorný a tichý duch m�že být silnou zbraní t�ch, kdo prožívají bolest a utrpení. 
Zkoušky jsou vlastn� velkou p�íležitostí, jak se nau�it poko�e srdce. Když totiž máme ducha pokory a mír-
nosti, m�žeme být dobrými sv�dky o Bohu. 
 

� Osnova lekce: 
   Tato lekce zam��í naši pozornost na „tichost“ uprost�ed problém�. V biblickém kontextu nejde       
o pasivitu ani slabost, ale schopnost p�ijmout i nep�íjemné okolnosti s plnou d�v�rou, že B�h má vše 
ve svých rukou. 
 

• Ez 24:21–24 - Ezechielova ochota tiše p�ijmout bolest (ned�le) 
• Ex 32:9–14 - Mojžíšova pokora a prosba o milost (pond�lí) 
• Mt 5:43–48 - Ježíšova škola pokory (úterý) 
• 1Pt 2:18–25 - Ježíš�v p�íklad tichosti a pokory (st�eda) 
• Ž 62:2–9 - Boží velikost – základ naší tichosti a d�v�ry (�tvrtek) 
 

NE 28. srpna – ROZLÁMANÝ CHLÉB A ROZLITÉ VÍNO 
Ez 24:21-24  „21�ekni izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já znesv�tím svou svatyni, 
pýchu vaší moci, žádost vašich o�í a libost vaší duše. A vaši synové a vaše dcery, které zanecháte, padnou 
me�em. 22Pak se zachováte tak, jak jsem se zachoval já. Nezahalíte si vous a nebudete jíst smute�ní chléb, 
který vám lidé p�inesou. 23Na hlavách budete mít turbany a na nohou opánky, nebudete na�íkat ani 
plakat; zahynete pro své nepravosti a jen budete vzdychat jeden p�es druhého. 24Ezechiel je vám p�edzv�s-
tí. Zachováte se ve všem jako on. Až k tomu dojde, poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.““ 
Ez 24:15-20.25-27  „15 I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 16„Lidský synu, hle, já ti náhlou ranou vezmu žádost tvých 
o�í, ale ty nena�íkej, nepla�, neuro� ani slzu. 17Sténej potichu, nekonej smute�ní ob�ady za mrtvé, ovi� si turban, na nohy 
si obuj opánky, nezahaluj si vous a nejez smute�ní chléb, který ti lidé p�inesou .“ 18Ráno jsem o tom mluvil k lidu a ve�er 
mi zem�ela žena. A já jsem ráno u�inil, jak mi bylo p�ikázáno. 19I �ekl mi lid: „Neoznámíš nám, co pro nás znamená to, 
co d�láš?“ 20Odv�til jsem jim: „Stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: …  
25„Ty, lidský synu, slyš . Zdali jim v ten den nevezmu jejich záštitu, jejich veselí a ozdobu, žádost jejich o�í a to, k �emu 
tíhne jejich duše, jejich syny a dcery? 26V onen den k tob� p�ijde jeden z t�ch, kdo vyváznou, a podá zprávu. 27V onen den 
se ti otev�ou ústa v p�ítomnosti toho, kdo vyvázl, a ty promluvíš a nebudeš už n�mý. Jsi jim p�edzv�stí. I poznají, že já 
jsem Hospodin.““ 
Ez 24:24 �SP  „Tak se pro vás Ezechiel stane znamením. Ud�láte vše, jako to ud�lal on. Až to p�ijde, poznáte, že já jsem 
Panovník Hospodin.“ 
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PÁ 2. zá�í – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si text na stranách 243 a 244 z knihy Život napln�ný pokojem (MH 453.454) a 31. kapitolu    
„Kázání na ho�e“ z knihy Touha v�k� (DA 298–314; TV 187–198). 
   „Kdybychom si p�ivlastnili Kristovu tichost, m�li bychom mnohem mén� problém�. S Kristovou pokorou 
bychom se dokázali povznést nad urážky, p�ekážky a nep�íjemnosti, se kterými se denn� setkáváme. P�esta-
ly by nás zmalomysl�ovat. Nejp�esv�d�iv�jším d�kazem ušlechtilosti k�es�ana je sebeovládání. �lov�k, 
který pod tlakem nadávek a hrubosti nedokáže zachovat klid a spoléhat se na Boha, p�ipravuje Boha o mož-
nost zjevit v n�m svoji dokonalou povahu. Pokorné srdce je silou, která Kristovým následovník�m pomáhá 
vít�zit a sv�d�í o jejich spojení s nebesy.“ (DA 301; TV 189) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jak nám pokora pomáhá povznést se nad urážky a hn�v? Co je podle vás nejd�ležit�jší charakteristikou 
pokory, která nám to umož�uje? 
 

2. Jak se spole�nost, ve které žiješ, dívá na pokoru a tichost? Uznává je? Opovrhuje jimi? Poci�ujete vy 
osobn� n�jaký tlak v této oblasti? Které postoje spole�nosti ti brání rozvíjet pokoru a tichost? 
 

3. Znáte mezi sou�asníky vzory tichosti a pokory? Pokud ano, koho? Jak se v jejich život� tyto vlastnosti 
projevují? Co se od nich m�žeme nau�it? 
 

4. Pro� si lidé �asto pletou tichost a pokoru se slabostí? 
 

5. �etli jsme, že pro Davida byl B�h úto�išt�m. Jak se to projevovalo v jeho život�? V �em m�žeme být jako 
sbor a církev úto�išt�m pro ty, kdo ho pot�ebují? Jaký druh pomoci poskytuje váš sbor? Jak k tomu m�žete 
p�isp�t? 
 

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. 

 
� 
 

 
19:46 
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18Áronovo jméno napíšeš na h�l Léviho; za každého p�edstavitele otcovského rodu bude jedna h�l. 19Uložíš je do stanu 
setkávání p�ed schránu sv�dectví, tam, kde se s vámi setkávám. 20H�l muže, kterého vyvolím, vypu�í. Tak zkrotím reptání 
Izraelc�, kte�í proti vám reptají.“ 21Mojžíš k Izraelc�m promluvil a všichni jejich p�edáci mu odevzdali dvanáct holí, za 
každého p�edáka po holi za jeho otcovský rod; Áronova h�l byla uprost�ed mezi jejich holemi. 22Mojžíš uložil hole ve 
stanu sv�dectví p�ed Hospodinem. 23Když pak nazít�í Mojžíš vešel do stanu sv�dectví, hle, Áronova h�l za d�m Léviho 
vypu�ela, vyrazilo poup�, rozkvetl kv�t a dozrály mandle. 24Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelc�m, 
aby to vid�li, a každý si vzal svou h�l. 25Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Dones Áronovu h�l zpátky p�ed schránu sv�dectví, 
aby byla opatrována jako znamení pro vzpurné. Tak skoncuješ s jejich reptáním proti mn� a nezem�ou.“ 26I u�inil Mojžíš 
p�esn� tak, jak mu Hospodin p�ikázal. 27Ale Izraelci �ekli Mojžíšovi: „Ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme. 
28Každý, kdo se jen p�iblíží k Hospodinovu p�íbytku, zem�e. Máme snad do jednoho zhynout?““ 
 

ÚT 30. srpna – MILOVAT TY, KTE�Í NÁM UBLIŽUJÍ 
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 nespra-
vedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás �eká odm�na? Což i celníci ne�iní totéž? 47A jestli-
že zdravíte jenom své bratry, co �iníte zvláštního? Což i pohané ne�iní totéž? 48Bu�te tedy dokonalí, jako 
je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
 

ST 31. srpna – ZAV�ENÁ ÚSTA 
1Pt 2:18-25  „18Služebníci, pod�izujte se ve vší bázni pán�m, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.   
19V tom je totiž milost, když n�kdo pro sv�domí odpov�dné Bohu snáší bolest a trpí nevinn�. 20Jaká však 
sláva, jestliže budete trp�liv� snášet rány za to, že h�ešíte? Ale budete-li trp�liv� snášet soužení, a� jednáte 
dob�e, to je milost p�ed Bohem. 21K tomu jste p�ece byli povoláni; vždy� i Kristus trp�l za vás a zanechal 
vám tak p�íklad, abyste šli v jeho šlép�jích. 22On „h�íchu neu�inil a v jeho ústech nebyla nalezena lest“. 
23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trp�l, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí 
spravedliv�. 24On „na svém t�le vzal naše h�íchy“ na k�íž, abychom zem�eli h�ích�m a byli živi spravedl-
nosti. 25„Jeho rány vás uzdravily.“ Vždy� jste „bloudili jako ovce“, ale nyní jste byli obráceni k pastý�i     
a strážci svých duší.“ 
Mt 11:29  „Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpo�inutí svým 
duším.“ 
 

�T 1. zá�í – NAŠE SKÁLA A ÚTO�IŠT� 
Ž 62:2-9  „ 2Jen v Bohu se ztiší duše má, od n�ho vzejde mi spása. 3Jen on je má skála, má spása, m�j 
nedobytný hrad, mnou nikdy nic neot�ese. 4Jak dlouho budete napadat �lov�ka? Zabitím hrozíte všichni 
jak st�na nahnutá, jako ze� podkopaná. 5Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žeh-
nají ústy, zlo�e�í v nitru. 6Jen zmlkni p�ed Bohem, duše má, vždy� on mi nad�ji vlévá. 7Jen on je má 
skála, má spása, m�j nedobytný hrad, mnou nic neot�ese. 8Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná 
skála, v Bohu mám úto�išt�. 9Lide, v každý �as v n�ho doufej, vylévej p�ed ním své srdce! B�h je naše 
úto�išt�.“ 
Ž 62:10-13  „10Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání . Na váze stoupají vzh�ru, dohromady jsou leh�í než 
vánek. 11Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že n�co uchvátíte, k jm�ní, by� i p�ibývalo, neupn�te srdce. 12B�h 
promluvil jednou, dvojí v�c jsem slyšel: Bohu pat�í moc, 13i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle 
jeho skutk�.“ 
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PO 29. srpna – P�IMLOUVAT SE ZA MILOST 
Ex 32:9-14  „9Hospodin dále Mojžíšovi �ekl: „Vid�l jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 10Te� m� nech, a� 
proti nim vzplane m�j hn�v a skoncuji s nimi; z tebe však ud�lám veliký národ.“ 11Mojžíš však prosil 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, pro� plane tv�j hn�v proti tvému lidu, který jsi vyve-
dl velikou silou a pevnou rukou z egyptské zem�? 12Pro� mají Egyp�ané �íkat: ‚Vyvedl je se zlým úmys-
lem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu zem�.‘ Upus� od svého planoucího hn�vu. 
Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. 13Rozpome� se na Abrahama, na Izáka   
a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám p�i sob� p�ísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako 
nebeské hv�zdy a celou tuto zemi, jak jsem �ekl, dám vašemu potomstvu, aby ji nav�ky m�lo v d�dictví.“ 
14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o n�mž mluvil, že je dopustí na sv�j lid.“ 
Ex 32:1-8  „1Když lid vid�l, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na n�ho: „Vsta�     
a ud�lej nám boha, který by šel p�ed námi. Vždy� nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím �lov�kem, který nás vyvedl            
z egyptské zem�.“ 2Áron jim �ekl: „Strhn�te zlaté náušnice z uší svých žen, syn� a dcer a p�ineste je ke mn�!“ 3I strhal si 
všechen lid z uší zlaté náušnice a p�inesli je k Áronovi. 4On je od nich vzal, p�ipravil formu a odlil z toho sochu bý�ka.    
A oni �ekli: „To je tv�j b�h, Izraeli, který t� vyvedl z egyptské zem�.“ 5Když to Áron vid�l, vybudoval p�ed ním oltá�. 
Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“ 6Nazít�í za �asného jitra ob�tovali ob�ti zápalné a p�inesli 
ob�ti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her . 7I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 
„Sestup dol�. Tv�j lid, který jsi vyvedl z egyptské zem�, se vrhá do zkázy. 8Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim p�ikázal. 
Odlili si sochu bý�ka a klan�jí se mu, ob�tují mu a �íkají: ‚To je tv�j b�h, Izraeli, který t� vyvedl z egyptské zem�.‘““ 
Nu 12  „1Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kv�li kúšské žen�, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku. 2�íkali: 
„Což Hospodin mluví jenom prost�ednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prost�ednictvím?“ Hospodin to slyšel. 
3Mojžíš však byl nejpokorn�jší ze všech lidí, kte�í byli na zemi. 4Hned nato �ekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjam�: 
„Vy t�i vyjd�te ke stanu setkávání!“ Všichni t�i tedy vyšli 5a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do 
stanu. Zavolal Árona a Mirjam a oba p�edstoupili. 6�ekl: „Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se 
mu dám poznat ve vid�ní, mluvit s ním budu ve snu. 7Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo          
v celém mém dom�. 8S ním mluvím od úst k úst�m ve vid�ních, ne v hádankách; smí pat�it na zjev Hospodin�v. Jak to, že 
se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?“ 9Hospodin vzplanul proti nim hn�vem a odešel. 10Když oblak 
od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Mirjam�, a hle, byla malomocná. 11Tu 
�ekl Áron Mojžíšovi: „Dovol, m�j pane, nenech nás pykat za h�ích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. 12A� není 
Mirjam jako mrtv� narozené d�cko , jehož t�lo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z mat�ina l�na.“ 13I volal Mojžíš      
k Hospodinu: „Bože, prosím uzdrav ji, prosím!“ 14Hospodin Mojžíšovi odv�til: „Kdyby jí otec naplil do tvá�e, nenesla by 
hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vylou�ena z tábora, potom se zase p�ipojí.“ 15Tak byla Mirjam sedm dní vylou�ena     
z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nep�ipojila. 16Potom táhl lid z Chaserótu a utábo�ili se na poušti Páranské.“ 
Nu 17  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„�ekni Eleazarovi, synu kn�ze Árona, a� vynese ze spáleništ� kadidelnice, 
nebo� jsou svaté, a ohe� z nich dej rozmetat opodál. 3Z kadidelnic t�ch, kte�í pro sv�j h�ích p�išli o život, se ud�lají 
tepané pláty k obložení oltá�e; p�inesli je p�ed Hospodina, a proto jsou svaté; budou pro Izraelce znamením.“ 4Kn�z 
Eleazar tedy vzal m�d�né kadidelnice, které p�inesli ti, kdo byli spáleni, a vytepali z nich obložení k oltá�i 5jako výstraž-
nou p�ipomínku pro Izraelce, aby nikdo nepovolaný, kdo by nepocházel z potomstva Áronova, nep�istupoval a necht�l 
pálit p�ed Hospodinem kadidlo, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina, jak mu to �ekl Hospodin prost�ednictvím 
Mojžíše. 6Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelc� proti Mojžíšovi a Áronovi: „Vy jste p�í�inou smrti Hospodinova 
lidu.“ 7Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, p�ikryl jej 
oblak a ukázala se Hospodinova sláva. 8I šel Mojžíš s Áronem p�ed stan setkávání. 9Hospodin k Mojžíšovi promluvil: 
10„Vzdalte se od této pospolitosti! Chci s nimi rázn� skoncovat.“ Tu padli oba na tvá� 11a Mojžíš �ekl Áronovi: „Vezmi 
kadidelnici, dej do ní ohe� z oltá�e a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za n� smír�í ob�ady , nebo� již 
vyšlehl od Hospodina hrozný hn�v, pohroma již za�ala.“ 12Áron vzal kadidelnici, jak mu �ekl Mojžíš, a b�žel doprost�ed 
shromážd�ní. Ale pohroma v lidu již za�ala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smír�í ob�ady za lid. 13Postavil se mezi mrtvé   
a živé a pohroma se zastavila. 14Mrtvých p�i té pohrom� bylo �trnáct tisíc sedm set, krom� mrtvých v p�ípad� Kórachov�. 
15Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena. 16Hospodin promluvil k Mojžíšo-
vi: 17„Mluv k Izraelc�m a vezmi od nich po holi za každý otcovský rod, od všech p�edák� dvanáct holí za jejich otcovské 
rody. Jméno každého napíšeš na jeho h�l. 
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