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� Texty na tento týden – Mk 8:22–26; J 4:3–34; J 1:40.41; Mk 12:28–34; L 23:39–43; Sk 8:26–38 
 

� Základní verš 
„�ekl jim: ‚Poj�te za mnou a u�iním z vás rybá�e lidí.‘“ (Mt 4:19) 
 

   Ježíš v�d�l, jak oslovit a zachránit �lov�ka. Když sledujeme zp�sob, jakým Ježíš p�istupoval k lidem, 
m�žeme se hodn� nau�it o tom, jak vést lidi ke spasení. Když se s Ježíšem vydáme do zalidn�ných ulic 
Jeruzaléma, projdeme se s ním po zaprášených cestách Judska nebo po úbo�ích Galileje, objevíme, jak 
hledajícím zjevoval principy nebeského království. 
   Ježíš se na každého �lov�ka díval jako na možného obyvatele jeho království. Vnímal všechny o�ima 
plnýma nebeského soucitu. Petra nap�íklad nevid�l jako vzn�tlivého a upovídaného rybá�e, ale jako schop-
ného kazatele evangelia. Jakuba a Jana nevnímal jako výbušné, zapálené radikály, ale jako nadšené zv�sto-
vatele Boží milosti. V nitru Marie z Magdaly i sama�ské ženy vid�l jejich hlubokou touhu po skute�né lásce 
a opravdovém p�ijetí. Na Tomáše se nedíval jako na pochybova�e, ale jako na up�ímn� hledajícího �lov�ka. 
A� už šlo o ženu nebo muže, o pohana nebo Žida, zlo�ince na k�íži, setníka nebo démonem posedlého �lo-
v�ka, Ježíš vid�l jejich Bohem daný potenciál a díval se na n� o�ima záchrany. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Druhý dotek 
- P�ijetí t�ch, kte�í jsou jiní 
- Za�ni tam, kde práv� jsi 
- Jak p�istupovat ke komplikovaným lidem? 
- Bohem p�ipravené možnosti 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 12. �ervence – Druhý dotek 
Mk 8:22-26  „22P�išli do Betsaidy. P�ivedli k n�mu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. 23I vzal toho sle-
pého za ruku a vyvedl ho z vesnice; pot�el mu slinou o�i, vložil na n�ho ruce a ptal se ho: „Vidíš n�co?“ 
24On pozvedl o�i a �ekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.“ 25Potom mu znovu položil ruce na 
o�i; slepý prohlédl, byl uzdraven a vid�l všecko zcela z�eteln�. 26Ježíš ho poslal dom� a p�ikázal mu: „Ale 
do vesnice necho�!““ 
 

PO 13. �ervence – P�ijetí t�ch, kte�í jsou jiní 
J 4:5-10  „5Na té cest� p�išel k sama�skému m�stu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému 
synu Josefovi; 6tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. 
7Tu p�ichází sama�ská žena, aby na�erpala vody. Ježíš jí �ekne: „Dej mi napít!“ – 8Jeho u�edníci odešli 
p�edtím do m�sta, aby nakoupili n�co k jídlu. – 9Sama�ská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid m�žeš chtít 
ode mne, Sama�anky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Sama�any nestýkají. 10 Ježíš jí odpov�d�l: 
„Kdybys znala, co dává B�h, a v�d�la, kdo ti �íká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal 
vodu živou.““ 
2Kr 17:22-25  „22A Izraelci chodili ve všech h�íších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich. 23Proto 
Hospodin odvrhl Izraele od své tvá�e, jak mu p�edpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vyst�hoval Izraele z jeho 
zem� do Asýrie, jak je tomu dodnes. 24Asyrský král p�ivedl lid z Babylónu, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej 
v sama�ských m�stech místo Izraelc�. Dostali do vlastnictví Sama�sko a sídlili v jeho m�stech. 25Tam se na za�átku svého 
pobytu Hospodina nebáli; proto na n� Hospodin poslal lvy, kte�í je dávili. 
J 4:3.4.11-34  „3Opustil Judsko a odešel op�t do Galileje. 4Musel však projít Sama�skem. … 11Žena mu �ekla: „Pane, ani 
v�dro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad v�tší než náš praotec Jákob, který nám tuto 
studnu dal? Sám z ní pil, stejn� jako jeho synové i jeho stáda.“ 
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�T 16. �ervence – Bohem p�ipravené možnosti 
Sk 8:26.27.29-31.34-38  „26And�l Pán� �ekl Filipovi: „Vydej se na jih k cest�, která vede z Jeruzaléma do 
Gázy.“ Ta cesta je opušt�ná. 27Filip se vydal k té cest� a hle, práv� p�ijížd�l etiopský dvo�an, správce 
všech poklad� kandaky, to jest etiopské královny. 
29Duch �ekl Filipovi: „B�ž k tomu vozu a jdi vedle n�ho!“ 30Filip k n�mu p�ib�hl, a když uslyšel, že ten 
�lov�k �te proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co �teš?“ 31On odpov�d�l: „Jak bych mohl, když mi 
to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle n�ho. 
34Dvo�an se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sob�, �i o n�kom ji-
ném?“ 35Tu Filip za�al u toho slova Písma a zv�stoval mu Ježíše. 36Jak pokra�ovali v cest�, p�ijeli            
k místu, kde byla voda. Dvo�an �ekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pok�t�n?“ 
37Filip mu �ekl: „Jestliže v��íš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpov�d�l: „V��ím, že 
Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 38Dal zastavit v�z a oba, Filip i dvo�an, sestoupili do vody a Filip jej pok�til.“ 
 

PÁ 17. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 11. kapitolu „Poselství nad�je v Sama�í“ z knihy Poslové nad�je a lásky (AA 103–111; PNL 59–
63). 
   Lidé kolem nás se zajímají o v��nost. Ježíš výstižn� �ekl, „Že� je velká, d�lník� málo.“ (Mt 9,37) Problém 
není na stran� úrody. O�ima ovlivn�nýma Duchem svatým vid�l Ježíš množství „úrody“ tam, kde u�edníci 
vid�li jen protivenství. Jaké bylo Kristovo �ešení daného problému? „Proste proto Pána žn�, a� vyšle d�lní-
ky na svou že�!“ (Mt 9,38) �ešením je modlitba, aby vás B�h poslal sesbírat jeho úrodu. 
   M�žeme se modlit tuto výstižnou modlitbu: „Pane, jsem ochoten nechat se použít k rozší�ení tvého krá-
lovství. Otev�i mi o�i, abych vid�l tebou seslané možnosti, které pro mne každý den p�ipravuješ. Nau� m� 
být citlivým k pot�ebám lidí kolem m�. Pomoz mi �íkat slova nad�je a povzbuzení. Pomoz mi d�lit se o tvou 
lásku a pravdu s t�mi, které potkávám.“ Pokud budete tuto modlitbu p�edkládat Bohu, ud�lá ve vašich živo-
tech mimo�ádné v�ci. 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Pokud jste se snažili p�ivést n�koho k Ježíši, ur�it� jste si všimli, že to �asto není v�bec jednoduché. Sa-
moz�ejm�, jen B�h m�že zm�nit srdce �lov�ka, ale ve své moudrosti si nás vyvolil, abychom se stali sou�ástí 
tohoto procesu. Snažíme-li se p�ivést k Bohu i jen jednoho �lov�ka, vyžaduje to �as, úsilí, trp�livost a lásku, 
která pochází shora. Jaká rozhodnutí vám pomohou prožít zm�nu, která z vás ud�lá užite�né sv�dky Kristo-
vy lásky a milosti? 
 

2. Se kterými lidmi, kte�í neznají Krista, se setkáváte? Co jste pro n� ud�lali, d�láte nebo se chystáte ud�lat, 
abyste jim p�inesli sv�dectví o Boží lásce? 
 

3. Uvažujte o Saulovi z Tarsu. Nikdo ur�it� nep�edpokládal, že se takový �lov�k obrátí a p�ijme Krista. 
P�esto se to stalo. Co se z toho m�žeme nau�it o nebezpe�í rychlého odsuzování lidí jen na základ� vn�jších 
projev�? 
 

4. Když p�emýšlíte o Saulovi (Pavlovi), jak v kontextu jeho života a zm�ny rozumíte verši: „Nedávejte ps�m, 
co je svaté. Neházejte perly p�ed svin�, nebo je nohama zašlapou, oto�í se a roztrhají vás.“ (Mt 7.6)? 
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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.“ 15Ta žena mu 
�ekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“ 16Ježíš jí �ekl: „Jdi, zavolej svého 
muže a p�ij� sem!“ 17Žena mu odpov�d�la: „Nemám muže.“ Nato jí �ekl Ježíš: „Správn� jsi odpov�d�la, že nemáš muže. 
18Vždy� jsi m�la p�t muž�, a ten, kterého máš nyní, není tv�j muž. To jsi �ekla pravdu.“ 19Žena mu �ekla: „Pane, vidím, že 
jsi prorok. 20Naši p�edkové uctívali Boha na této ho�e, ale vy �íkáte, že místo, na n�mž má být B�h uctíván, je v Jeruza-
lém�!“ 21Ježíš jí odpoví: „V�� mi, ženo, že p�ichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této ho�e ani v Jeruzalém�. 22Vy 
uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, nebo� spása je ze Žid�. 23Ale p�ichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kte�í 
Boha opravdov� ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravd�. A Otec si p�eje, aby ho lidé takto ctili. 24B�h je Duch a ti, kdo 
ho uctívají, mají tak �init v Duchu a v pravd�.“ 25Žena mu �ekla: „Vím, že p�ichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až p�ijde, 
oznámí nám všecko.“ 26Ježíš jí �ekl: „Já jsem to – ten, který k tob� mluví.“ 27Vtom p�išli jeho u�edníci a divili se, že 
rozmlouvá s ženou. Nikdo však ne�ekl ‚na� se ptáš?‘ nebo ‚pro� s ní mluvíš?‘ 28Žena tam nechala sv�j džbán, odešla do 
m�sta a �ekla lidem: 29„Poj�te se podívat na �lov�ka, který mi �ekl všecko, co jsem d�lala. Není to snad Mesiáš?“ 30Vyšli 
tedy z m�sta a šli k n�mu. 31Mezitím ho prosili jeho u�edníci: „Mist�e, pojez n�co!“ 32On jim �ekl: „Já mám k nasycení 
pokrm, který vy neznáte.“ 33U�edníci si mezi sebou �íkali: „P�inesl mu snad n�kdo n�co k jídlu?“ 34Ježíš jim �ekl: „M�j 
pokrm jest, abych �inil v�li toho, který m� poslal, a dokonal jeho dílo.“ 
 

ÚT 14. �ervence – Za�ni tam, kde práv� jsi 
J 1:40.41  „40Jeden z t�ch dvou, kte�í slyšeli, co Jan �ekl, a Ježíše následovali, byl Ond�ej, bratr Šimona 
Petra. 41Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a �ekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v p�ekladu: 
Kristus).““ 
J 12:20-26  „20N�kte�í z poutník�, kte�í se p�išli o svátcích klan�t Bohu, byli �ekové. 21Ti p�istoupili        
k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom vid�li Ježíše.“ 22Filip šel a �ekl 
to Ond�ejovi, Ond�ej a Filip to šli �íci Ježíšovi. 23Ježíš jim odpov�d�l: „P�išla hodina, aby byl oslaven Syn 
�lov�ka. 24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeni�né zrno nepadne do zem� a nezem�e, z�stane samo. 
Zem�e-li však, vydá mnohý užitek. 25Kdo miluje sv�j život, ztratí jej; kdo nenávidí sv�j život v tomto sv�t�, 
uchrání jej pro život v��ný. 26Kdo mn� chce sloužit, a� m� následuje, a kde jsem já, tam bude i m�j slu-
žebník. Kdo mn� slouží, dojde cti od Otce.““ 
J 6:5-11  „5Když se Ježíš rozhlédl a vid�l, že k n�mu p�ichází �etný zástup, �ekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se 
všichni najedli?“ 6To však �ekl, aby ho zkoušel; sám totiž v�d�l, co chce u�init. 7Filip mu odpov�d�l: „Ani za dv� st� 
denár� chleba neposta�í, aby se na každého aspo� n�co dostalo.“ 8�ekne mu jeden z jeho u�edník�, Ond�ej, bratr Šimo-
na Petra: 9„Je tu jeden chlapec, který má p�t je�ných chleb� a dv� ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ 10Ježíš �ekl: „A� se 
všichni posadí!“ Na tom míst� bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, muž� bylo asi p�t tisíc. 11Pak vzal Ježíš chleby, vzdal 
díky a rozdílel sedícím; stejn� i ryby, kolik kdo cht�l.“ 

ST 15. �ervence – Jak p�istupovat ke komplikovaným lidem? 
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?“ 29Ježíš odpov�d�l: „První je toto: ‚Slyš, 
Izraeli, Hospodin, B�h náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé 
své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V�tšího 
p�ikázání nad tato dv� není.“ 32I �ekl mu ten zákoník: „Správn�, Mist�e, podle pravdy jsi �ekl, že jest 
jediný B�h a že není jiného krom� n�ho; 33a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly          
a milovat bližního jako sám sebe je víc než p�inášet Bohu ob�ti a dary.“ 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 23:39-43  „39Jeden z t�ch zlo�inc�, kte�í viseli na k�íži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachra� sebe      
i nás!“ 40Tu ho ten druhý ok�ikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždy� jsi sám odsouzen k stejnému trestu.   
41A my jsme odsouzeni spravedliv�, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neud�lal.“ 42A �ekl: 
„Ježíši, pamatuj na mne, až p�ijdeš do svého království.“ 43Ježíš mu odpov�d�l: „Amen, pravím ti, dnes 
budeš se mnou v ráji.““ 
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