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Projevovat milosrdenství svým bližním 

- poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy 

s Marilyn Farnik 

- pomodlit se za kázání 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči svým bližním. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Boží vůlí pro naše životy je, abychom projevovali (činili) 

milosrdenství vůči svým bližním, protože sám Bůh nejprve projevil milosrdenství vůči 

nám v obětování svého jediného syna Ježíše Krista za naše hříchy. 

A. ÚVOD 

1. Není lásky bez oběti, jinými slovy láska, která se neprojeví v činech, není láska, 

nýbrž jen nestálý a povrchní cit… MANŽELSTVÍ, RODINA, PŘÁTELSTVÍ, NEZNÁMÝ 

CIZINEC… 

2. Jak si můžu být jist Boží láskou? Odpověď na tuto otázku je VELMI důležitá až přímo 

KLÍČOVÁ. Budu-li mít hmatatelný důkaz Boží lásky, pak si tím můžu být opravdu jist. 

Odpověď nalezneme v Ř 5: 6-8 (čti). 

 To je evangelium, že za mě Kristus zemřel, abych já mohl mít život věčný. Není 

většího důkazu jeho lásky ke mně než Kristovy smrti za mé hříchy (Jan 3:16). 

B. STAŤ (čti Jk 2:5-13, ČSP) 
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1. verše 5-7 

a) Problém Jakubových adresátů byl v tom, že nadržovali (stranili, upřednostňovali) 

bohatým věřícím před těmi chudými, čímž neprojevovali lásku ke svým bližním. Jakub 

to odsuzuje. Ap. Pavel píše v Gal 3:28, v Kristu jsme všichni jedno (jsme si rovni). 

2. verš 8 

a) Boží přikázání milovat svého bližního jako sebe sama má mezi všemi ostatními 

přikázáními speciální postavení (čti Ř 13:8-10, Mt 22:34-40). Je to královské přikázání. 

b) Boží vůlí je, abychom toto přikázání naplňovali. 

c) Boží Zákon i veškerá přikázání vycházejí z (a jsou vyjádřením) Boží lásky. Láska je 

základem Zákona a jeho přikázání. 

3. verše 9-11 

a) verš 9. Někomu stranit (upřednostňovat) je hřích a Zákon (psané Boží slovo) to 

jednoznačně odsuzuje. 

b) verše 10 a 11. Kdo by dodržoval všechna přikázání, ale v jednom by padnul, tak by 

porušil všechna přikázání. 

 b)1) Existuje snad nějaký člověk, který by dodržel všechna Boží přikázání? 

Kromě Ježíše Krista žádný takový člověk neexistuje (čti Ř 3:10-12, 8:3-4). 
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 b)2) Znamená snaha „zachovávat celý Zákon“, že mohu být spasen skrze své 

dobré skutky? Nikoliv. Spasení je jen z milosti, dar a bez lidských skutků (čti Ef 2:8-9) – 

TO JE EVANGELIUM. 

 b)3) Proč tedy Jakub používá tuto ilustraci někoho, kdo ´dodržuje celý zákon, 

ale v jedné věci by klopýtnul´, když se to nevztahuje k získání spasení lidskými skutky? 

Ap. Jakub tím ukazuje, že všechna Boží přikázání nám jsou dána proto, abychom je 

činili (dodržovali) – nestačí je jen znát, souhlasit s nimi, mít je v oblibě apod. a 

současně, že všechna přikázání jsou důležitá (nelze o některých říct, že jsou 

nepodstatná).  

 JE DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT (ČINIT) VŠECHNA PŘIKÁZÁNÍ. 

 Celým Jakubovým listem se nese silný důraz na to „být činitel slova a ne jen 

jeho posluchač“ (Jk 1:22). 

 Ap. Jakub (a skrze něj Bůh) nás vede k tomu, abychom činili všechna Boží 

přikázání (nejen ta oblíbená či „lehčí“). V našem textu to konkrétně znamená 

projevovat lásku svému bližnímu a nikomu nenadržovat (stranit). Stejně tak nás např. 

ap. Petr vybízí k tomu být svatí jako Bůh je svatý (čti I. Pet. 1:13-16). To, je 

samozřejmě nesplnitelné, PŘESTO nás to nemá odrazovat od toho o to usilovat. 

Usilování o činění všech Božích přikázání nás 1) více proměňuje do Kristova obrazu a 

2) více si uvědomujeme naši nedostatečnost, nedokonalost a hříšnost, což nás přivádí 
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ke stále hlubšímu si uvědomování obrovské Boží milosti, kterou máme v Kristu, který 

za nás hříšné zemřel. 

4. verš 12 

a) dokonalým zákonem svobody je Boží slovo (viz. Jk 1:25). Bůh nám prokázal 

milosrdenství (svoji lásku), když za nás obětoval svého syna (J 3:16), jsme spaseni 

zadarmo skrze víru (čti Ř 3:21-24). PROTO i my máme svými ústy i činy projevovat 

svým bližním milosrdenství (lásku, slitování). BŮH PROKÁZAL MILOSRDENSTVÍ NÁM, 

PROTO I MY HO MÁME PROJEVOVAT SVÝM BLIŽNÍM. 

5. verš 13 

a) Bůh nám v Kristu prokázal svoji lásku. Není většího důkazu jeho lásky, než 

obětování jeho vlastního syna za naše hříchy a nepravosti. PROTO i my máme 

projevovat druhým lidem milosrdenství a lásku. 

Jsme-li v Kristu, tak projevujeme milosrdenství z Boží lásky, která byla vylita do 

našich srdcí (Ř 5: 5). Takovéto projevy Boží lásky v našich srdcích pak jsou důsledek 

znovuzrození z Ducha a ne výsledkem lidské snahy se zalíbit Bohu či lidem. Cituji 

komentátora Donalda W. Burdicka k tomuto verši: „… Příjemce slitování by stejně tak 

měl slitování prokázat druhým. Ve skutečnosti, projev slitování by měl být znakem 

znovuzrození. … Přítomnost lásky (nebo slitování) ukazuje, že Bůh učinil dílo milosti 

v srdci věřícího, připodobnil ho Kristu. Což má za následek, že věřící nyní může mít 

jistotu, když je souzen.“ 
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Bůh má svrchované právo nás odsoudit (bylo by to spravedlivé). Namísto toho nás 

zahrnul svým milosrdenstvím, protože místo nás odsoudil svého syna Ježíše Krista. 

Přirozený výsledek znovuzrození je, že i my chceme druhým projevovat milosrdenství 

byť nedokonale a s postupnými pokroky. Projevujeme-li tedy druhým milosrdenství, 

pak to činíme ze znovuzrozených srdcí a jsme tudíž spaseni milostí a nikoliv na 

základě skutků. 

C. ZÁVĚR 

1. Boží vůlí pro naše životy je, abychom projevovali milosrdenství svým bližním. Je to 

královské přikázání, milovat bližního svého jako sebe sama. Pokud tak nečiníme, tak 

hřešíme proti Bohu. Bůh chce, abychom dodržovali všechna jeho přikázání, čímž se 1) 

více připodobňujeme Kristu a 2) současně si více uvědomujeme naši nedostatečnost a 

hříšnost, což má za následek větší a větší oceňování Boží milosti (a spoléhání na ni), 

která nám byla v Kristu dána. Máme prokazovat milosrdenství svým bližním, což je 

projevem našeho znovuzrození a také nám to dává ujištění pro den Božího soudu. 

Projevujeme druhým milosrdenství, protože ho nejprve Bůh v Kristu projevil nám. 

 

- pomodlit se 

 


