
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

BŮH JE TAK JINÝ … - LK 6,27-38  
Dva příkazy milosrdenství

 

27Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás 

nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 29Tomu, 

kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! 30Každému, 

kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. 31Jak chcete, aby lidé jednali s 

vámi, jednejte i vy s nimi. 32Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat 

Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře 

činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. 34Půjčujete-li těm, u 

nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují 

hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 35Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a 

nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k 

nevděčným i zlým. 36Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 37Nesuďte a nebudete 

souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. 38Dávejte a 

bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. 

Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." 
 

Shrnutí:   

Být syny Nejvyššího znamená zapřít sám sebe, zemřít sám sobě se všemi 

svými právy a požadavky. Jedině tak můžeme vzdát chválu tomu 

jedinému, který je jí hoden a který řídí svět s obdivuhodnou milostí a 

milosrdenstvím.    

 

ÚVOD 
Tři principy výkladu Písma: 

1. Písmo vykládáme Písmem - Boží Slovo je jednotné a souhlasí spolu. 

Proto hledáme takový výklad, kdy můžeme dát do souladu jednotlivé 

pasáže Bible.  

2. Žádný správný výklad Bible nevede (ani v krajnosti) k zesměšnění nebo 

ke zlehčení učení Pána Ježíše Krista. 
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3. Boží Slovo je vhodné k aplikaci - výklad, který není možné naplnit, je 

špatný a zavádějící.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Př 30,5-6; Lk 4,12; Ž 40,7; Lk 8,19-21; Lk 6,46-47 

 Boží Slovo: 2Tm 3,16-17; Žd 4,12-13; Ž 119;  

 

1. KOMU JE TO URČENO? 
Toto Ježíšovo vyučování se týká každého člověka osobně - týká se osobní 

reakce křesťana na to, jak s ním jednají druzí.  

Nejedná se o seznam jednání, jak bychom měli jednat v každé situaci, do 

které se dostaneme, ale jedná se o charakter křesťana, který takovým 

jednáním projevuje.  

 

 

Biblické odkazy:  

 Ř 13; 1 Pt 2; Sk 17,26-27 

 

2. MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE (V. 27-36) 
Ježíš konfrontuje pokřivený farizejský pohled a opravuje ho.  

Ježíš ukazuje, jaký je Bůh a na tomto základě vykládá Písmo a ukazuje, 

jaké mají být děti Boží.  

 

Postoj milosrdenství je spojovacím prvkem obou příkazů z tohoto oddílu.  

Milosrdenství znamená v lásce aktivně jednat s důsledky hříchu.  
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Biblické odkazy:  

 Př 25,21-22; J 18,19-23; Sk 16;  

 

 

3. NESUĎTESVÉ PŘÁTELE (V. 37-38) 
 

 

 

  

Biblické odkazy:  

 J 7,24; Př 24,11-12; 2PT 3,9-10 

 

ZÁVĚR  
1. Bůh je jiný - plný milosti a milosrdenství. 

2. Proto jsou křesťané jiní a mohou milovat své nepřátele. 

3. Protože milují i své nepřátele, mohou prosazovat dobro, spravedlnost 

a právo ve společnosti.  
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,27-38 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - „Nebeská odměna“ 

(Jan Suchý) 

 

 

NALÉHAVÉ PROSBY: 
Mahmood Matin a Arash Basirat, kteří se od 15. května nacházejí ve 

vězení, byli nedávno obviněni z odpadlictví. Oba byli zatčeni společně s 

dalšími třinácti křesťany během setkání v městském parku v íránském 

Shirazu. V souvislosti s aktuální debatou o návrhu zákona o odpadlictví v 

íránském parlamentu se někteří místní křesťané obávají, že je orgány 

chtějí využít jako [odstrašující] příklad, případně si na nich připravovaný 

zákon "otestovat". Modlete se, aby zůstali silní v Pánu a aby byl soudní 

proces brzy zrušen. 

 

 

 

 

 

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře 

v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

Galatským 2,20  
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