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� Texty na tento týden – J 4:27–30.39–42; Mt 15:21–28; 2Te 1:1–4; � 15:7; Ef 4:32; 1Pt 3:15 
 

� Základní verš 
„A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Bu�te vždy p�ipraveni dát odpov�� každému, kdo by vás 
vyslýchal o nad�ji, kterou máte, ale �i�te to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zacho-
vávejte si dobré sv�domí, aby ti, kte�í hanobí váš dobrý zp�sob života v Kristu, byli zahanbeni.“             
(1Pt 3:15.16) 
 

   �ím více poznáváme Krist�v život, tím více obdivujeme jeho ochotu p�ijímat každého �lov�ka. P�estože 

vyslovil mnoho ostrých napomenutí na adresu náboženských p�edstavitel�, ochotn� p�ijímal ty, kte�í zápasi-

li s h�íchem a trápili se pocity viny a beznad�je. Jeho milost byla ur�ena práv� jim. Jeho milosrdenství bylo 

dosta�ující i pro nejhorší zlo�ince. Hloubka Ježíšova odpušt�ní byla a je nekone�n� hlubší než hloubka 

jejich h�ích�. Jeho láska nezná žádné hranice. 

   Ježíš nikdy neprojevil ani trochu pýchy nebo nad�azenosti. V každém �lov�ku vid�l lidskou bytost stvo�e-

nou k Božímu obrazu. Vnímal symptomy h�íchu v každém �lov�ku a každého toužil zachránit. Nikdy nežil 

a ani nežije nikdo, koho by Ježíš nemiloval. Nikdo nepadl tak hluboko, že by na n�j nemohla dosáhnout 

Kristova milost. Ježíš projevoval respekt každému, s kým se setkal, a ke každému se choval s náležitou 

úctou. V��il lidem, a proto je dokázal získávat pro Boží království. V Ježíšov� blízkosti se m�nily životy 

lidí, protože o n� m�l skute�ný zájem. Dokázal lidi pozvednout a zm�nit je, protože vid�l potenciál v kaž-

dém �lov�ku. 

   Tento týden se budeme hloub�ji v�novat zp�sobu, jakým Ježíš p�istupoval k lidem, a budeme zkoumat, 

jak m�žeme tyto principy aplikovat v našem život� a také v naší služb�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Otev�eni evangeliu 
- Volit správný p�ístup 
- �íkat pravdu s láskou 
- Odpoušt�t a p�ijímat 
- Jasn�, ale laskav� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 23. srpna – Otev�eni evangeliu 
J 4:39-42  „39Mnoho Sama�an� z onoho m�sta v n�ho uv��ilo pro slovo té ženy, která sv�d�ila: „Všecko 
mi �ekl, co jsem d�lala.“ 40Když k n�mu ti Sama�ané p�išli, prosili ho, aby u nich z�stal. I z�stal tam dva 
dny. 41A ješt� mnohem víc jich uv��ilo pro jeho slovo. 42Oné žen� pak �íkali: „Te� už v��íme ne pro to, 
cos nám ty o n�m �ekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel sv�ta.““ 
J 4:3.4.27-30  „3Opustil Judsko a odešel op�t do Galileje. 4Musel však projít Sama�skem. … 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.“ 
Sk 8:4.5.14  „4Ti, kte�í se z Jeruzaléma rozprchli, za�ali kázat evangelium všude, kam p�išli. 
5Filip odešel do m�sta Sama�í a zv�stoval tam Krista. … 14Když apoštolové v Jeruzalém� uslyšeli, že v Sama�sku p�ijali 
Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.“ 
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�T 27. srpna – Jasn�, ale laskav� 
1Pt 3:15  „A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Bu�te vždy p�ipraveni dát odpov�� každému, 
kdo by vás vyslýchal o nad�ji, kterou máte.“ 
2Tm 4:2  „Hlásej slovo Boží, a� p�ijdeš vhod �i nevhod, usv�d�uj, domlouvej, napomínej v trp�livém 
vyu�ování.“ 
Tt 3:4.5  „4Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: 5On nás zachránil ne pro spravedlivé 
skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili 
k novému životu skrze Ducha svatého.“ 
J 14:6  „Ježíš mu odpov�d�l: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k Otci než skrze mne.“ 
Sk 4:11.12  „11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 12V nikom jiném není 
spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 
 

PÁ 21. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Kristus je zdrojem pastý�ské starostlivosti, rodi�ovské lásky a jedine�né milosti soucit ného pasitele. 
Ud�luje svá požehnání v co nejp�íjemn�jší podob�. Nespokojuje se s tím, že je jen oznámí, ale p�edstavuje je 
tak, aby po nich lidé toužili. Podobn� mají bohatství slávy nepopsatelného Daru zv�stovat i jeho služebníci. 
Kristova podivuhodná láska si podmaní srdce i tam, kde by pouhé opakování v�rou�ných výklad� k ni�emu 
nevedlo. ‚»Pot�šte, pot�šte m�j lid,« praví váš B�h.‘ ,Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radost-
nou zv�st, co nejvíc zesil sv�j hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zv�st, zesil jej, neboj se! �ekni jud-
ským m�st�m: »Hle, váš B�h!«‘ ,Jak pastý� pase své stádo, beránky svou paží shromaž�uje, 
v náru�í je nosí.‘ (Iz 40,1.9.11)“ (DA 826; TV 527) 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Je to smutné, ale n�kte�í lidé se opravdu cítí lépe, když mohou poukazovat na chyby ostatních. Jak si 
m�žeme být jisti, že neprojevujeme podobný postoj? 
 

2. P�edstav si následující událost: Tv�j p�ítel se práv� vrátí z poh�bu a �ekne: „Jsem rád, že moje teta je již 
v nebi a dívá se na m�. Díky tomu nejsem tak smutný a cítím se lépe.“ Co bys mu na to �ekl, když víš, že tvá 
slova by m�la být pravdivá, laskavá, pokorná a vlídná? Stav mrtvých po smrti je sice d�ležitou otázkou, 
pro� ale v tu chvíli není z�ejm� ten nejlepší �as, abychom p�íteli dali biblickou hodinu na toto téma? 
 

3. „Uvažujte o následujícím citátu v souvislosti s vydáváním sv�dectví druhým: Vyhledávání zlých stránek 
na druhých se v t�ch, kdo je vyhledávají, vyvine ve zlo. Zam�stnáváme-li se nedostatky druhých, m�níme se 
sami v obraz t�chto nedostatk�. Díváme-li se však na Ježíše, mluvíme-li o jeho lásce a o dokonalosti jeho 
povahy, m�níme se v jeho obraz. Rozjímáním o vznešeném ideálu, který p�ed nás postavil Ježíš, se povzne-
seme do �istého, svatého ovzduší, do Boží p�ítomnosti. P�ebýváme-li v n�m, vyza�uje z nás sv�tlo, které 
ozá�í každého, kdo s námi p�ijde do styku“ (MH 492; ŽNP 266) 
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PO 24. srpna – Volit správný p�ístup 
Mt 15:22-28  „22A hle, jedna kananejská žena z t�ch kon�in vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, 
Synu David�v! Má dcera je zle posedlá.“ 23Ale on jí neodpov�d�l ani slovo. Jeho u�edníci p�istoupili       
a žádali ho: „Zbav se jí, vždy� za námi k�i�í!“ 24On odpov�d�l: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím       
z lidu izraelského.“ 25Ale ona p�istoupila, klan�la se mu a �ekla: „Pane, pomoz mi!“ 26On jí odpov�d�l: 
„Nesluší se vzít chléb d�tem a hodit jej ps�m.“ 27A ona �ekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobt�, 
které spadnou ze stolu jejich pán�.“ 28Tu jí Ježíš �ekl: „Ženo, tvá víra je veliká; sta� se ti tak, jak chceš.“ 
A od té hodiny byla její dcera zdráva.“ 
Mk 14:4-8  „4N�kte�í se hn�vali: „Na� ta ztráta oleje? 5Mohl se prodat za víc než t�i sta denár� a ty se 
mohly dát chudým.“ A osopili se na ni. 6Ježíš však �ekl: „Nechte ji! Pro� ji trápíte? Vykonala na mn� 
dobrý skutek. 7Vždy� chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, m�žete jim �init dob�e; mne však 
nemáte stále. 8Ona u�inila, co m�la; už nap�ed pomazala mé t�lo k poh�bu.““ 
J 15:15  „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co �iní jeho pán. Nazval jsem vás p�áteli, nebo� jsem vám 
dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ 
Mt 15:21-28  „21Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. 22A hle, jedna kananejská žena z t�ch kon�in vyšla             
a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu David�v! Má dcera je zle posedlá.“ 23Ale on jí neodpov�d�l ani slovo. Jeho 
u�edníci p�istoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždy� za námi k�i�í!“ 24On odpov�d�l: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím 
z lidu izraelského.“ 25Ale ona p�istoupila, klan�la se mu a �ekla: „Pane, pomoz mi!“ 26On jí odpov�d�l: „Nesluší se vzít 
chléb d�tem a hodit jej ps�m.“ 27A ona �ekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobt�, které spadnou ze stolu jejich 
pán�.“ 28Tu jí Ježíš �ekl: „Ženo, tvá víra je veliká; sta� se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.“ 
Mk 14:9  „Amen, pravím vám, všude po celém sv�t�, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také   
o tom, co ona u�inila.““ 
 

ÚT 25. srpna – �íkat pravdu s láskou 
Ef 4:15 B21  „Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu r�st v Krista, který je hlavou.“ 
2Te 1:1-4  „1Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. 
2Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 3Musíme za vás, brat�í, stále Bohu d�kovat, jak 
se sluší, protože vaše víra mocn� roste a vzájemná láska všech vás je stále v�tší. 4Proto jsme na vás hrdi   
v církvích Božích, nebo� vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte.“ 
Ef 4:15  „Bu�me pravdiví v lásce, a� ve všem dor�stáme v Krista. On je hlava.“ 
 

ST 26. srpna – Odpoušt�t a p�ijímat 
� 15:7  „Proto p�ijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k sláv� Boží p�ijal vás.“ 
Ef 4:32  „Bu�te k sob� navzájem laskaví, milosrdní, odpoušt�jte si navzájem, jako i B�h v Kristu odpustil 
Vám.“ 
� 14:1  „Bratra ve ví�e slabšího p�ijímejte mezi sebe, ale nep�ete se s ním o jeho názorech.“ 
Mt 18:4.5  „4Kdo se poko�í a bude jako toto dít�, ten je nejv�tší v království nebeském. 5A kdo p�ijme 
jediné takové dít� ve jménu mém, p�ijímá mne.“ 
� 5:6-10  „6Když jsme ješt� byli bezmocní, v �as, který B�h ur�il, zem�el Kristus za bezbožné. 7Sotva kdo je hotov pod-
stoupit smrt za spravedlivého �lov�ka, i když za takového by se snad n�kdo odvážil nasadit život. 8B�h však prokazuje 
svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zem�el, když jsme ješt� byli h�íšní. 9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedln�ni 
prolitím jeho krve, budeme skrze n�ho zachrán�ni od Božího hn�vu. 10Jestliže jsme my, Boží nep�átelé, byli s Bohem 
smí�eni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smí�ené zachrání jeho život.“ 
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