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� Texty na tento týden – Fp 2:5–11; Mt 4:18–20; Sk 9:3–6.10–20; J 21:15–19; 1J 3:16–18 
 

� Základní verš 
„Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své 
rovnosti nelp�l, nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� 
�lov�ka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ (Fp 2:5-8) 
 

   Opustit slávu nebes, projevy úcty and�l� a spole�enství s Otcem bylo nep�edstavitelnou ob�tí. Ježíš však 

p�išel do našeho sv�ta plného utrpení a smrti, aby zjevil Otc�v laskavý charakter, aby získal zp�t d�v�ru lidí 

a aby lidstvo zachránil. „Cenu svého spasení si nedokážeme p�edstavit, dokud spolu s ostatními vykoupe-

nými a s Vykupitelem nestaneme p�ed Božím tr�nem. Teprve až spat�íme slávu a nádheru v��ného domova, 

uv�domíme si, co všechno pro nás Ježíš opustil. Nejenže odešel z nebeského sídla, ale riskoval kv�li nám 

pád a v��nou porážku. Potom mu položíme k nohám své koruny a zazpíváme: ‚Hoden jest Beránek, ten 

ob�tovaný, p�ijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobro�e�ení.‘ (Zj 5,12)“ (DA 131; TV 79) 

   Ob��, kterou Ježíš p�inesl pro naši záchranu, je nevy�íslitelná. Když reagujeme na jeho pozvání, když 

p�ijímáme jeho p�íkaz a když se s ním sjednotíme na záchran� lidí ztracených pro jeho království, vyžaduje 

to od nás ob��. A p�estože naše ob�� se nikdy nem�že ani p�irovnat k jeho ob�ti, služba záchrany lidí je pro 

nás krokem víry. Ježíš nás vede z našich komfortních zón do neznámých míst. N�kdy je nutné, abychom 

p�inesli ob�ti, ale radost, kterou nabízí, je mnohem v�tší. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Ježíšova sebeob�tavá láska 
- Výzva k následování 
- Pavel – Bohem povolaný 
- Co žádá láska 
- Závazek lásky 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 20. zá�í – Ježíšova sebeob�tavá láska 
Fp 2:5-11  „5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu,    
a p�ece na své rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním       
z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži. 9Proto ho B�h 
vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se p�ed jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno 
– na nebi, na zemi i pod zemí – 11a k sláv� Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ 
Fp 2:6 B21  „A�koli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.“ 
 

PO 21. zá�í – Výzva k následování 
Mt 4:18-20  „18Když procházel podél Galilejského mo�e, uvid�l dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho 
bratra Ond�eje, jak vrhají sí� do mo�e; byli totiž rybá�i. 19�ekl jim: „Poj�te za mnou a u�iním z vás 
rybá�e lidí.“ 20Oni hned zanechali sít� a šli za ním.“ 
Mt 9:9  „Když šel Ježíš odtud dál, vid�l v celnici sed�t �lov�ka jménem Matouš a �ekl mu: „Poj� za 
mnou!“ On vstal a šel za ním.“ 
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1J 3:16-18  „16Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni 
položit život za své bratry. 17Má-li n�kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od n�ho 
odvrátí – jak v n�m m�že z�stávat Boží láska? 18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým �i-
nem.“ 
J 13:17  „Když to víte, blaze vám, jestliže to také �iníte.“ 
 

PÁ 25. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Ti, kterým bylo sv��eno vedení církve, by m�li hledat zp�soby a prost�edky, jakými by se mohl každý 

�len církve zapojit do Božího díla. V minulosti se to p�íliš �asto zanedbávalo. Chyb�ly jasné plány, které by 

byly také pln�ny a s jejichž pomocí by mohly být do aktivní služby zapojeny h�ivny každého �lena. Jen 

málo lidí si uv�domuje, jak mnoho jsme proto ztratili. 

   V�dcové v Božím díle mají jako moud�í generálové vypracovat plán na cestu vp�ed. Ve svém plánování 

se mají soust�edit p�edevším na to, co by mohli pro své p�átele a sousedy ud�lat lai�tí �lenové. Boží dílo 

nebude na této zemi nikdy dokon�eno, dokud se muži a ženy, naši �lenové, nezapojí do díla a nespojí své 

úsilí se snahou kazatel� a sborových �inovník�. 

   Spasení h�íšník� vyžaduje skute�né osobní úsilí. Máme jim nést Boží slovo a ne�ekat na to, až p�ijdou oni 

k nám. Kéž bych mohla promluvit k muž�m a ženám, aby povstali k rozhodnému úsilí. Nezbývá nám už 

mnoho �asu. Stojíme na samotném okraji v��ného života. Nesmíme ztrácet �as. Každá chvíle je drahá         

a p�íliš vzácná, než abychom ji v�novali služb� jen a jen sob�. Kdo bude opravdu hledat Boha a �erpat od 

n�j sílu a milost, aby byl jeho v�rným pracovníkem na misijním poli? 

   V každém sborovém shromážd�ní existuje n�jaká h�ivna, která díky správnému použití m�že být rozvíje-

na a stát se tak velkou pomocí v Božím díle. Pro posilování a budování našich sbor� nyní pot�ebujeme 

moudré pracovníky, kte�í rozpoznají a budou rozvíjet talenty ve sboru – talenty, které mohou být vzd�lává-

ny, aby p�inesly užitek Mistrovi.“ (9T 116.117) 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Jaká je hlavní myšlenka výše uvedeného citátu z pera Ellen G. Whiteové? Jak m�že v citátu popsaný 
postup ovlivnit vaše osobní sv�dectví a vliv vašeho sboru? 
 

2. Jak se projevuje opravdová láska? Co jsou v tomto kontextu napodobeniny lásky, které nemají se skute�-
nou láskou nic spole�ného? 
 

3. Uvažujte ve t�íd� sobotní školy o ob�tech, které lidé p�inesli pro Krista, v�etn� ztráty života. Co se m�žete 
z t�chto p�íb�h� nau�it? 
 

4. Uvažujte o vašich odpov�dích na otázku z ned�le. Co byste ob�tovali pro Krista? Co jste již museli ud�-
lat? Stálo to za to? Jak byste nev��ícímu �lov�ku vysv�tlili, co jste ud�lali a jaká byla vaše motivace? 
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ÚT 22. zá�í – Pavel – Bohem povolaný 
Sk 28:28-31  „28V�zte,“ dodal Pavel, „že tato Boží spása byla poslána pohan�m. A oni ji p�ijmou.“ 29Když 
to Pavel �ekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou p�eli. 30Pavel z�stal celé dva roky v najatém byt� a p�ijí-
mal všechny, kdo za ním p�išli, 31zv�stoval Boží království a u�il všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázn�     
a bez p�ekážek.“ 
2Tm 4:5-8  „5Avšak ty bu� ve všem st�ízlivý, snášej útrapy, konej dílo zv�stovatele evangelia a cele se 
v�nuj své služb�. 6Nebo� já již budu ob�tován, p�išel �as mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, b�h 
jsem dokon�il, víru zachoval. 8Nyní je pro mne p�ipraven vav�ín spravedlnosti, který mi dá v onen den 
Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mn�, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho p�íchod.“ 
Sk 9:3-6.10-20  „3Na cest�, když už byl blízko Damašku, zazá�ilo kolem n�ho náhle sv�tlo z nebe. 4Padl na zem a uslyšel 
hlas: „Saule, Saule, pro� mne pronásleduješ? “ 5Saul �ekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpov�d�l: „Já jsem Ježíš, kterého ty 
pronásleduješ. 6Vsta�, jdi do m�sta a tam se dovíš, co máš d�lat.“ … 10V Damašku žil jeden u�edník, jménem Ananiáš. 
Toho Pán ve vid�ní zavolal: „Ananiáši!“ On odpov�d�l: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu �ekl: „Jdi hned do ulice, která se 
jmenuje P�ímá, a v dom� Judov� vyhledej Saula z Tarsu. Práv� se modlí 12a dostalo se mu vid�ní, jak k n�mu vchází muž 
jménem Ananiáš a vkládá na n�j ruce, aby op�t vid�l.“ 13Ananiáš odpov�d�l: „Pane, mnoho lidí mi vypráv�lo o tom 
�lov�ku, kolik zla zp�sobil brat�ím v Jeruzalém�. 14Také zde má od velekn�ží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé 
jméno.“ 15Pán mu však �ekl: „Jdi, nebo� on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národ�m i král�m  
a syn�m izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil 
na Saula ruce a �ekl: „Saule, m�j brat�e, posílá m� k tob� Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cest�; chce, abys op�t 
vid�l a byl napln�n Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu z o�í spadly šupiny, zase vid�l a hned se dal pok�tít. 19Pak p�ijal 
pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými u�edníky z�stal Saul n�kolik dní 20a hned za�al v synagógách kázat, že Ježíš je 
Syn Boží.“ 
2K 11:24-30  „24Od Žid� jsem byl p�tkrát odsouzen ke �ty�iceti ranám bez jedné, 25t�ikrát jsem byl trestán holí, jednou 
jsem byl kamenován, t�ikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trose�ník strávil na širém mo�i. 26�astokrát jsem 
byl na cestách – v nebezpe�í na �ekách, v nebezpe�í od lupi��, v nebezpe�í od vlastního lidu, v nebezpe�í od pohan�,       
v nebezpe�í ve m�stech, v nebezpe�í v pustinách, v nebezpe�í na mo�i, v nebezpe�í mezi falešnými brat�ími, 27v námaze do 
úpadu, �asto v bezesných nocích, o hladu a žízni, v �astých postech, v zim� a bez od�vu. 28A nadto ješt� na mne denn� 
doléhá starost o všechny církve. 29Je n�kdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá n�kdo pokušení, abych já se 
tím netrápil? 30Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!“ 
 

ST 23. zá�í – Co žádá láska 
J 21:15-19  „15Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Jan�v, miluješ mne víc než ti 
zde?“ Odpov�d�l mu: „Ano, Pane, ty víš, že t� mám rád.“ �ekl mu: „Pas mé beránky!“ 16Zeptal se ho 
podruhé: „Šimone, synu Jan�v, miluješ mne?“ Odpov�d�l: „Ano, Pane, ty víš, že t� mám rád.“ �ekl mu: 
„Bu� pastý�em mých ovcí!“ 17Zeptal se ho pot�etí: „Šimone, synu Jan�v, máš mne rád?“ Petr se za-
rmoutil nad tím, že se ho pot�etí zeptal, má-li ho rád. Odpov�d�l mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že t� 
mám rád.“ Ježíš mu �ekl: „Pas mé ovce! 18Amen, amen, pravím tob�: Když jsi byl mladší, sám ses p�epá-
sával a chodil jsi, kam jsi cht�l; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný t� p�epáše a povede, kam nechceš.“ 
19To �ekl, aby mu nazna�il, jakou smrtí oslaví Boha. A po t�ch slovech dodal: „Následuj mne!““ 
2K 5:14  „Vždy� nás má ve své moci láska Kristova – nás, kte�í jsme pochopili, že jeden zem�el za všecky, a že tedy 
všichni zem�eli.“ 
 

�T 24. zá�í – Závazek lásky 
J 21:18.19  „18Amen, amen, pravím tob�: Když jsi byl mladší, sám ses p�epásával a chodil jsi, kam jsi 
cht�l; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný t� p�epáše a povede, kam nechceš.“ 19To �ekl, aby mu nazna-
�il, jakou smrtí oslaví Boha. A po t�ch slovech dodal: „Následuj mne!““ 
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