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KRISTUS - CHLÉB Z NEBE 

(J 6,22-59) 
Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život 

věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou 

pečeť." Jan 6:27  
 

Jan 6:41  Židé proti němu reptali, že řekl: `Já jsem chléb, který 

sestoupil z nebe´. 42  A říkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? 

Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: `Sestoupil 

jsem z nebe´!" 43  Ježíš jim odpověděl: "Nereptejte mezi sebou! 44 

 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě 

poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45  Je psáno v prorocích: 

`Všichni budou vyučeni od Boha´. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil 

se u něho, přichází ke mně. 46  Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, 

kdo je u Boha, viděl Otce. 47  Amen, amen, pravím vám, kdo věří, 

má život věčný. 48  Já jsem chléb života. 49  Vaši Otcové jedli na 

poušti manu, a zemřeli. 50  Toto je chléb, který sestupuje z nebe: 

kdo z něho jí, nezemře. 51  Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z 

nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, 

je mé tělo, dané za život světa." 52  Židé se mezi sebou přeli: "Jak 

nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" 53  Ježíš jim řekl: 

"Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít 

jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54  Kdo jí mé tělo a pije mou 

krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55  Neboť mé 

tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56  Kdo jí mé tělo a 

pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57  Jako mne poslal živý 

Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze 

mne. 58  Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli 

vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky." 59  To 

řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. 
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Otázky:   

1. Proč nemáme usilovat o pomíjející pokrm? 

2. Co máme udělat, abychom měli věčný život? 

3. Co je to „chléb života“? 

 

 

I. ÚVOD: NÁVRAT DO KAFARNAUM (V. 22-24) 

 
Biblické odkazy:  

�  J 6:1-21 

 

 
 

II.  USILUJTE O NEPOMÍJEJÍCÍ POKRM (V. 25- 33) 
 

 

Biblické odkazy:  

�    Zj 1:14; 1S 16:7; Lk 12:29-31;  

 

 

III. KDO JÍ CHLÉB OD BOHA, MÁ ŽIVOT VĚČNÝ A BUDE 

VZKŘÍŠEN (V. 34-40)  
 

 

Biblické odkazy:  

� Ef 2:4-5; Fp 2:13;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

IV.  JEŽÍŠ - PRAVÝ POKRM A PRAVÝ NÁPOJ (V. 41-59) 
 

 

Biblické odkazy:  

� Ř 3:25; Lv 17:11   

 

 

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, 

zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní 

zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 

 Izajáš 58:11    

 

 

   

KLOUB, BORŠČ, KDYSI, NEVRLÉ, 

NEONY, OTÍRATI, KOTÁR, EMOCE, 

BRÁCHA, SALSA, PLICHTA, IDYLA, 

OPÉCI, BLECHY, TURNÉ, EPOCHA, 

VOLCI, SKULINY, KORZO, SNOBI, 

TOTEM, POETI, TENTO, KOŽKA, 

OTRHAT, CELTA, KŠEFT, SLEVA, 

BOUDA, BĚŽEC, OMYLY, MERULE, 

STÁLE, ŠPERK, ODKAL, BEDLA 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 19) Jonáš Petrák, kázání 

Pavel Borovanský 

1. - 8. července proběhne English camp, Žalý v Krkonoších 

9. července -  tentokráte až druhou neděli v měsíci máme společný oběd 

a vyučování (Pavel B.) 

26. - 29. července konference Biblického poradenství na Zadově, Šumava  

 

Keňa: Bohoslužba, která proměnila životy 

24. března 2014 v keňské oblasti Likoni na východním pobřeží země napadli tři 

maskovaní mladíci letniční společenství Joy in Jesus („Radost v Ježíši“) a přerušili 

průběh bohoslužby střelbou. Následky útoku byly tragické i pro Austina a jeho 

rodinu. Austina zasáhlo několik projektilů a kvůli trvalým následkům přišel o 

práci. Manželka Diana také utrpěla vážná zranění, v nemocnici v Kijabe strávila 

pět měsíců. Když Diana v agónii ležela na nemocničním lůžku, občas propadala 

beznaději. Fyzická bolest byla velmi intenzivní. Nedokázala se soustředit, ani když 

se ji misijní pracovníci snažili během návštěv povzbudit.Nikdy však nezapomněla, 

že „není jiné naděje než v Bohu“ a veškerou naději proto složila ve svého Spasitele. 

„Když se to stalo, byla jsem na dně, ale Boží Slovo mi dodalo povzbuzení a 

dokázala jsem opět vstát,“ řekla. Bůh si může k dosažení svých cílů použít i ty 

nejtěžší situace, uvedla Diana. Austinova matka uvěřila v Krista poté, co viděla, jak 

manželé zvládají těžkou zkoušku. „Podobná pronásledování církev posílí, pokud 

zůstanete věrní,“ potvrdil Austin.  Diana by chtěla poslat vzkaz křesťanům, kteří 

trpí podobným způsobem. „Povzbuzením je pro mě Žalm 121. Chci také vyzvat 

všechny, kdo prožívají podobnou bolest jako já, aby neztratili odvahu. Bůh je stále 

tady! Když na tebe dopouští zkoušky, vždy existuje cesta; vždy vám poskytne 

cestu ven. Jen v něj nepřestávejte doufat a důvěřovat mu. Neopusťte Boha kvůli 

podobným zkouškám.“ 


