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SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA 

(J 6,60-71) 

 
Ježíš Kristus je cesta, pravda i život.  J 14:6 

 
 

Jan 6:60  Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je 

hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?" 61  Ježíš poznal, že učedníci 

na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte? 62  Což až uvidíte 

Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? 63  Co dává život, je 

Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, 

jsou Duch a jsou život. 64  Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od 

počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. - 65  A řekl: 

"Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu 

to dáno od Otce." 66  Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků 

opustilo a už s ním nechodili.  

67  Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 68  Šimon Petr mu 

odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 

života. 69  A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 

70  Ježíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece 

jeden z vás je ďábel." 71  Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. 

Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti. 
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I. ÚVOD: CHCEME ZNÁT PRAVDU? 

 
Biblické odkazy:  

�  J 6:20; J 6:11 

 

 
 

II.  JEŽÍŠOVA HROZNÁ ŘEČ (V. 60) 
a. On je Bůh 
 

b. On je chléb života  
 

c. Jez ten chléb a budeš živ  
 

 

Biblické odkazy:  

�    J 6:15; Mt 3:17; J1:34; Fp 2:6; J 1:1-3; J 14:9; J 1:11-12;  Iz 7:14; J 6:27; J6:35; 2K 

5:18nn;  

 

III. I TY ODMÍTÁŠ JEŽÍŠOVU ŘEČ? (61-65) 
 

Biblické odkazy:  

� J 6:41, 52; Ř 5:7-8; 1J 5:8;  

 

 

 

IV.  VYZNÁNÍ K VĚČNÉMU ŽIVOTU (66 – 69) 
 

 

Biblické odkazy:  

� 1 K 15:3-8; 1 Pt 3:18;   
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Tajenka: 

 

_________________________ 

  

  

MEDIK, SRNKA, ODVALY, ETYLY, 

KLAPY, SEZAM, MEČOUN, METÁL, 

DRABAŘI, OPIUM, FARNOST, 

HNIDA, MASAŘKA, STYKAČ, 

PLEVEL, SJEZD, AMPULE, HYDRY, 

AREÁL, ODKAZ, DEKÓR, LANAŘI, 

VPŘED, CHMÚRA, PANÁK, KAVKY, 

SKÁLY, SEVER, DEVĚT, HOSTÉ, 

ÚDERY, ÚSEKY, ČMOUD, OTĚŽE, 

KUKUČ 

Otázky:   

1. Proč se židé začali urážet nad Ježíšem? 

2. Jak můžeme jíst Kristovo tělo? 

3. Co je důkazem, že Kristus je Pánem věčného života? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Steiger, písně Petr 

Svoboda, vedení (Žalm 21) Jan Suchý 

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

 

Filipíny: O neotřesitelné víře jedné dívenky 

Jistá filipínská dívenka se pevně drží křesťanské víry, navzdory svému nízkému 

věku. Krátce po přijetí Krista začala Jen-Jen zakoušet intenzivní tlaky ze strany 

dospělých autorit, včetně učitele s radikálními názory. Jednoho dne učitel oznámil, 

že celá třída půjde do mešity, kde se budou všichni nahlas modlit muslimskou 

modlitbu. Přestože mu Jen-Jen vysvětlila, že se nyní modlí k Ježíši a nemůže se 

proto modlit v mešitě, učitel odmítl z požadavku ustoupit. 

 V den návštěvy mešity Jen-Jen onemocněla, dostala horečku a dokonce omdlela. 

Přesto se musela akce zúčastnit a navíc si vyslechnout celé imámovo kázání. 

 Od té doby je Jen-Jen nucena k mnoha aktivitám, které jsou v rozporu s její osobní 

vírou, jako například půst během měsíce ramadánu. Kromě požadavků 

zaměstnanců školy se Jen-Jen posmívají vůči evangeliu nepřátelsky naladění 

spolužáci a šikanují ji, cestou do školy i domů do ní vrážejí a zahrnují ji 

nadávkami. 

 Je zázrak, že všechen tento útisk a tlak Jen-Jen nezlomily. Místo aby v sobě 

chovala nenávist, snaží se hledat způsoby, jak zlepšit životy ostatních 

křesťanských dětí v okolí. Stále chodí na shromáždění a dokonce pomáhá 

pastorovi – předčítá z Bible negramotným členům společenství. Kéž Bůh, který 

všechno vidí, odmění Jen-Jen za její houževnatost navzdory všem potížím a použije 

si její vytrvalé svědectví a lásku k požehnání mnoha lidí v okolí. 

 

Koloským 2:2-3  Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce 

pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 

v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 


