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� Texty na tento týden - Fp 2:5–9; � 12:1.2; 1S 2:12–3:18; 1S 13:1–14; Za 4:1–14 
 

� Základní verš 
„Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeni�né zrno nepadne do zem� a nezem�e, z�stane samo. Zem�e-li 
však, vydá mnohý užitek.“ (J 12:24) 
 

   Ježíš�v obraz o osudu pšeni�ného zrna je okouzlující a výstižnou analogií pod�ízení se Boží v�li. Nejprve 
�teme, že zrno padne do zem�. Když vypadne ze stébla, neumí ovlivnit, kam a jak dopadne. Nem�že se 
rozhodnout, do jaké zem� padne a co bude v jeho okolí. Potom zrno �eká v zemi a v�bec netuší, co mu 
p�inese budoucnost – vždy� je jen oby�ejným pšeni�ným zrnem. Nakonec zanikne. M�že z n�ho vyr�st 
stéblo a pozd�ji klas, ale jen pod podmínkou, že se vzdá bezpe�í a pohodlí, vzdá se toho, �ím je. Aby se 
zrno zm�nilo v rostlinu, která p�inese úrodu, musí „zem�ít“ – vzdát se toho, �ím bylo a �ím je. 
 

� Osnova lekce: 
   Hlavním tématem této lekce bude p�ijetí Boží v�le a pod�ízení se jí s d�v�rou, i když jí pln� 
nerozumíme. Povšimneme si pozitivních biblických p�íklad� (Ježíš, Samuel, Pavel), ale také situací, 
kdy to lidé nezvládli (nap�. Saul). 
 

• Fp 2:5–9 - Ježíš jako vrcholný p�íklad pokory, tichosti a d�v�ry (ned�le) 
• � 12:1.2 - Pozvání p�inést Bohu vlastní život jako ob�� (pond�lí) 
• 1S 3:6–10 - Samuel�v p�íklad ochoty pod�ídit se Bohu (úterý) 
• 1S 13:8–14 - Saulova neochota pod�ídit se (st�eda) 
• Za 4:1–7 - Zacharjášovo pozvání k d�v��e (�tvrtek) 
 

NE 11. zá�í – ODEVZDAT SE DO SLUŽBY 
Fp 2:5-9  „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…“ 
 

PO 12. zá�í – ZEM�ÍT SÁM SOB� 
� 12:1.2  „1Vybízím vás, brat�í, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe p�inášeli jako živou, svatou, 
Bohu milou ob��; to a� je vaše pravá bohoslužba. 2A nep�izp�sobujte se tomuto v�ku, nýbrž prom��ujte 
se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je v�le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ 
 

ÚT 13. zá�í – OCHOTA POSLOUCHAT 
1S 3:6-10  „6Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a �ekl: „Tu jsem, volal jsi 
m�.“ On však �ekl: „Nevolal jsem, m�j synu, lehni si zase.“ 7Samuel ješt� Hospodina neznal a Hospodi-
novo slovo mu ješt� nebylo zjeveno. 8A znovu, pot�etí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu   
a �ekl: „Tu jsem, volal jsi m�.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. 9I �ekl Élí Samuelovi: „Jdi 
si lehnout; jestliže t� zavolá, �ekneš: Mluv, Hospodine, tv�j služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na 
své místo. 10A Hospodin p�išel, stanul a zavolal jako p�edtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpov�d�l: 
„Mluv, tv�j služebník slyší.““ 
1S 2:12-36  „12Synové Élího byli ni�emníci, neznali se k Hospodinu. 13Uplat�ovali v��i lidu tento kn�žský �ád: Kdykoli 
n�kdo p�ipravil ob�tní hod, p�icházel kn�žský mládenec s trojzubou vidlicí, práv� když se maso va�ilo. 14Vrazil ji do kotle 
nebo do hrnce, do kotlíku nebo do peká�e, a co vidlice zachytila, to si bral kn�z pro sebe. Tak to d�lávali všem z Izraele, 
kte�í tam do Šíla p�icházeli. 15Dokonce d�íve než obrátili tuk v ob�tní dým, p�icházel kn�žský mládenec a �íkal ob�tující-
mu muži: „Dej kn�zi maso na pe�eni. Nep�ijme od tebe maso va�ené, ale syrové.“  
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PÁ 16. zá�í – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 56. kapitolu „Élí a jeho synové“ (PP 575–580; NUD 280–282) a 61. kapitolu „Zavržení“      
(PP 616–626; NUD 306–310) z knihy Na úsvitu d�jin. 
   Boží v�li se pod�ídíme, když zem�eme svým touhám a ambicím. Tak se otevírá cesta pro skute�nou služ-
bu jiným. Nestaneme-li se „živou ob�tí“ a nebudeme ustavi�n� otev�eni Božímu hlasu, nem�žeme žít pro 
Boha. Abychom skute�n� pod�ídili své touhy v�li našeho nebeského Otce, musíme si uv�domit, jak je 
nebezpe�né spoléhat na sebe a na „náhrady“, které používáme místo Božího slova a jeho moci. Pod�ídit se 
Boží v�li je jádrem k�es�anského života. B�h m�že dopustit zkoušky, aby nás nau�il závislosti na n�m. 
   „Élího nedbalost je výstrahou pro každého otce i matku. V d�sledku své neposv�cené lásky a neochoty 
splnit nep�íjemnou povinnost sklízel ve svých odpadlých synech ovoce nepravosti. P�ed Bohem jsou vinni 
rodi�e, kte�í to dovolili, i d�ti, které se tak chovají. Kv�li jejich p�estoupení od nich nep�ijme žádnou ob�� 
ani dar.“ (CG 276) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte, jakou nesmírnou lásku nám projevil Boží Syn, když jako �lov�k p�išel na zem a zem�el za naše 
h�íchy. Co v této souvislosti znamená sebeob�tování a sebezap�ení pro dobro druhých? I když n�co podob-
ného nem�žeme ud�lat, je v tom princip, který bychom m�li následovat. Jak se m�žeme nechat vést p�íkla-
dem sebezap�ení a pod�ízení, který nám ukázal Ježíš na k�íži? 
 

2. U mnoha lidí m�že p�edstava pod�ízení se Bohu vyvolat strach – zvlášt� pokud dop�edu netuší, co je 
�eká. Co byste poradili n�komu, kdo spoléhá spíše na sebe než na Boha? Co byste mu �ekli, abyste ho zbavi-
li strachu z toho, že nezná – nebo nebude moci �ídit – svou budoucnost? 
 

3. Modlete se ve t�íd� za lidi, pro které je obtížné pod�ídit se Boží v�li. D�v�ra v Boží v�li je jediná cesta     
k trvalému pokoji. Jak jim m�žete pomoci pochopit, že se mohou Bohu pod�ídit, protože pro n� chce to 
nejlepší? Jak m�že B�h využít tvou pomoc, aby jiní poznali jeho lásku a ochotu postarat se o n�? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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ST 14. zá�í – POCIT NEZÁVISLOSTI 
1S 13:8-14  „8�ekal sedm dní do chvíle, kterou ur�il Samuel, ale Samuel do Gilgálu nep�icházel a lid se 
od Saula rozprchával. 9Saul tedy �ekl: „P�ineste ke mn� ob�� zápalnou a pokojnou.“ A ob�toval zápal-
nou ob��. 10Sotva skon�il ob�tování zápalné ob�ti, p�išel Samuel. Saul mu vyšel vst�íc a pozdravil ho. 
11Samuel se ho otázal: „Cos to ud�lal?“ Saul odv�til: „Když jsem vid�l, že se lid ode mne rozprchává, 
nebo� tys k ur�enému dni nep�icházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, 12�ekl jsem si: Pelištejci 
te	 sejdou proti mn� do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou ob�� 
ob�tovat sám.“ 13Samuel nato Saulovi �ekl: „Po�ínal sis jako pomatenec. Nedbals p�íkazu, který ti dal 
Hospodin, tv�j B�h. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem nav�ky. 14Te	 však tvé 
království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin p�ikáže, aby byl vévo-
dou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin p�ikázal.““ 
1S 10:1  „Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a �ekl: „Sám Hospodin t� pomazává za vévodu 
nad svým d�dictvím.“ 
1S 10:8  „Potom sestoupíš p�ede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tob�, abych ob�toval zápalné ob�ti a p�ipravil hody 
ob�ti pokojné. Sedm dní budeš �ekat, než k tob� p�ijdu. Pak ti dám v�d�t, co máš ud�lat.“ 
1S 13:1-7  „1U plynul rok Saulova kralování. Když kraloval nad Izraelem druhý rok, 2vybral si z Izraele t�i tisíce muž� ; 
dva tisíce jich bylo se Saulem v Mikmásu v Bételském poho�í, tisíc jich bylo s Jónatanem v Gibeji Benjamínov�; zbytek 
lidu rozpustil, každého k jeho stan�m. 3Jónatan porazil výsostné znamení pelištejské v Geb�. Pelištejci o tom uslyšeli, 
proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. �ekl: „A� to Hebrejové slyší!“ 4Tak uslyšel celý Izrael: „Saul porazil 
výsostné znamení pelištejské.“ Tím vzbudil Izrael u Pelištejc� nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu. 
5Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. M�li t�icet tisíc voz�, šest tisíc jezdc� a lidu takové množství jako písku 
na mo�ském b�ehu. P�itáhli a utábo�ili se v Mikmásu na východ od Bét-ávenu. 6Izraelští muži vid�li, že se dostali do tísn� 
a že lid je sklí�en. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. 7Hebrejové p�ešli Jordán 
do zem� gádské a gileádské, zatímco Saul byl ješt� v Gilgálu; všechen lid, který šel za ním, byl zd�šen.“ 
 

�T 15. zá�í – NÁHRADY 
Za 4:1-7  „1Potom m� posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze 
spánku, 2a zeptal se m�: „Co vidíš?“ Odv�til jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na n�m naho�e 
mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na n�m mají naho�e po sedmi hubi�kách. 3A nad ním dv� olivy, 
jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy.“ 4Nato jsem se zeptal posla, který se mnou mluvil: „Co to 
znamená, m�j pane?“ 5Posel, který se mnou mluvil, mi odpov�d�l. �ekl mi: „Ty nevíš, co to znamená?“ 
�ekl jsem: „Nevím, m�j pane.“ 6Nato mi �ekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani 
silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástup�. 7�ím jsi ty, veliká horo, p�ed Zerubábelem? Rovinou. 
On vynese poslední kámen za hlu�ného provolává ní: ‚Jeruzalém došel milosti!‘““ 
Za 4:8-14  „8I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 9„Ruce Zerubábelovy tento d�m založily, jeho ruce jej také dokon�í.  
‚I poznáš, že m� k vám poslal Hospodin zástup�.‘ 10A kdo pohrdal dnem malých za�átk� , radostn� bude hled�t na olovni-
ci v ruce Zerubábelov�.“ „T�ch sedm, to jsou o�i Hospodinovy, prohledávající celou zemi.“ 11Nato jsem mu �ekl: „Co 
namenají ty dv� olivy po pravé i po levé stran� svícnu?“ 12A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které 
jsou nad dv�ma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?“ 13Tu mi �ekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ �ekl jsem: „Nevím, m�j 
pane.“ 14Odv�til: „To jsou ti dva synové nového oleje, kte�í stojí p�ed Pánem celé zem�.““ 
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16Když mu ten �lov�k �ekl: „Nap�ed se musí obrátit tuk v ob�tní dým, pak si vezmi, po �em toužíš,“ odpovídal: „Nikoli. 
Dej to hned. Nedáš-li, vezmu si to násilím.“ 17H�ích t�ch mládenc� byl p�ed Hospodinem nesmírn� veliký, protože lidé 
znevažovali Hospodinovy ob�tní dary. 18Ale Samuel konal službu p�ed Hospodinem, mládene�ek p�epásaný ln�ným 
efódem. 19Jeho matka mu d�lávala malou plášt�nku a rok co rok mu ji p�inášela, když putovala se svým mužem, aby 
ob�tovali výro�ní ob��. 20Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. �íkal: „Nech� t� Hospodin zahrne potomstvem z této ženy 
místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina.“ Pak odcházeli dom�. 21Hospodin navštívil Chanu a ta ot�hotn�la 
a porodila t�i syny a dv� dcery. Mládene�ek Samuel však vyr�stal p�i Hospodinu. 22Élí byl již velmi starý. Slyšel o všem, 
�eho se dopoušt�li jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu do stanu 
setkávání. 23�íkal jim: „Pro� d�láte takové v�ci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé v�ci. 24To nejde, moji synové! Není 
to dobrá zpráva, kterou slyším; svádíte Hospodin�v lid k p�estoupením. 25Jestliže h�eší �lov�k proti �lov�ku, je rozhod�ím 
nad ním B�h. Zh�eší-li však �lov�k proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhod�ím?“ Ale oni svého otce neposlouchali. 
Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. 26Mládene�ek Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.   
27Tu p�išel k Élímu muž Boží a �ekl mu: „Toto praví Hospodin: Což jsem se nezjevil práv� tvému rodu, když byli v Egypt� 
v podru�í domu faraónova? 28Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmen� za kn�ze, aby na mém oltá�i p�inášel zápalné 
ob�ti, aby pálil kadidlo a nosil p�ede mnou efód. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé ob�ti syn� Izraele. 29Pro� pošlapá-
váte m�j ob�tní hod a dar, které jsem p�ikázal pro tento p�íbytek? Ctil jsi své syny více než mne. Ztloustli jste z prvotin 
všech ob�tních dar� Izraele, mého lidu. 30Proto slyš výrok Hospodina, Boha Izraele. Prohlásil jsem sice , že tv�j d�m       
a tv�j rod budou p�ede mnou konat sv�j ú�ad v��n�. Ale nyní je toto Hospodin�v výrok: Jsem toho dalek! Ty, kdo m� ctí, 
poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zleh�eni. 31Hle, p�icházejí dny, kdy odetnu rám� tob� i tvému rodu, takže tv�j 
d�m z�stane bez starce. 32Spat�íš soužení, jež dolehne na p�íbytek p�i všem dobrém, co B�h u�iní Izraeli. Už nikdy nebude 
v tvém dom� sta�ec; 33jen jediného z tvých od svého oltá�e nevyhladím. Tvé o�i vyhasnou a tvá duše se naplní steskem; 
všichni, kdo rozmnoží tv�j d�m, zem�ou v mužném v�ku. 34Co p�ijde na oba tvé syny, Chofního a Pinchasa, bude pro tebe 
znamením: oba zem�ou v týž den. 35Sob� však ustanovím v�rného kn�ze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. 
Vybuduji mu trvalý d�m, kde bude vykonávat po všechny dny sv�j ú�ad p�ed mým pomazaným. 36Každý pak, kdo zbude    
v tvém dom�, p�ijde se mu poklonit kv�li kousku st�íbra a bochníku chleba a �ekne: ‚P�ipoj m� prosím k n�které skupin� 
kn�ží, abych s nimi mohl jíst sousto chleba.‘““ 
1S 3:1-21  „1Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V t�ch dnech bylo Hospodinovo 
slovo vzácné, prorocké vid�ní nebylo �asté. 2Jednoho dne ležel Élí na svém míst�. O�i mu za�aly pohasínat, takže nevid�l. 
3Boží kahan ješt� nezhasl a Samuel ležel v Hospodinov� chrám�, kde byla Boží schrána. 4Hospodin zavolal na Samuela. 
On odpov�d�l: „Tu jsem.“ 5B�žel k Élímu a �ekl: „Tu jsem, volal jsi m�.“ On však �ekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel 
si tedy lehnout. 6Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a �ekl: „Tu jsem, volal jsi m�.“ On však 
�ekl: „Nevolal jsem, m�j synu, lehni si zase.“ 7Samuel ješt� Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ješt� nebylo 
zjeveno. 8A znovu, pot�etí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a �ekl: „Tu jsem, volal jsi m�.“ Tu Élí pocho-
pil, že mládence volá Hospodin. 9I �ekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže t� zavolá, �ekneš: Mluv, Hospodine, tv�j 
služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. 10A Hospodin p�išel, stanul a zavolal jako p�edtím: „Samueli, 
Samueli!“ Samuel odpov�d�l: „Mluv, tv�j služebník slyší.“ 11Hospodin �ekl Samuelovi: „Hle, já u�iním v Izraeli n�co 
takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. 12Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho 
domu, od za�átku až do konce. 13Oznámil jsem mu, že jeho d�m odsuzuji nav�ky pro nepravost, o které v�d�l: Jeho synové 
p�ivolávají na sebe zlo�e�ení, on však proti nim nezakro�il. 14Proto jsem o Élího domu p�ísahal: D�m Élího nebude nikdy 
zbaven viny ani ob�tním hodem ani ob�tním darem.“ 15Samuel ležel až do jitra. Pak otev�el dve�e Hospodinova domu. 
Samuel se bál oznámit Élímu to vid�ní. 16Élí si však Samuela zavolal a pravil: „Samueli, m�j synu!“ On odpov�d�l: „Tu 
jsem.“ 17Otázal se: „Co to bylo, o �em s tebou mluvil? Nic prosím p�ede mnou nezatajuj! A� s tebou B�h ud�lá, co chce, 
jestliže p�ede mnou zatajíš n�co z toho všeho, o �em s tebou mluvil!“ 18Samuel mu tedy oznámil všechno a nic p�ed ním 
nezatajil. A on �ekl: „On je Hospodin. A� u�iní, co je dobré v jeho o�ích.“ 19Tak Samuel vyr�stal a Hospodin byl s ním. 
Nedopustil, aby n�které z jeho slov padlo na zem. 20Celý Izrael od Danu až k Beer-šeb� poznal, že Samuel má od Hospo-
dina prorocké pov��ení. 21Hospodin se mu dával i nadále vid�t v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým 
slovem.“ 
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