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FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O KRISTU VEDOU DO ZÁHUBY 

 (J 7,14-30) 
Přesvědč se, kdo je Ježíš Kristus, protože na tom záleží 

budoucnost tvého života.  
 

Jan 7:14  Když bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a 

učil. 15  Židé se divili a říkali: "Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, 

když ho tomu nikdo neučil?" 16  Ježíš jim odpověděl: "Mé učení 

není mé, ale toho, kdo mě poslal. 17  Kdo chce činit jeho vůli, 

pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. 18 

 Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá 

slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm 

nepravosti.  

19  Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč 

mne chcete zabít?" 20  Zástup odpověděl: "Jsi posedlý? Kdo tě chce 

zabít?" 21  Ježíš jim odpověděl: "Jediný skutek jsem učinil a všichni 

se nad tím pozastavujete. 22  Mojžíš vám dal obřízku - ne že by 

pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců - a vy obřezáváte 

člověka i v sobotu. 23  Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl 

dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu 

uzdravil celého člověka? 24  Nesuďte podle zdání, ale suďte 

spravedlivým soudem!" 

25  Tu řekli někteří Jeruzalémští: "Není to ten, kterého chtějí zabít? 

26  A hleďte, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Snad nedošli přední 

muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš? 27  Ale o tomto člověku 

víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." 

28  Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: "Znáte mě a víte 

také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě 

ten, který je pravdivý; toho vy neznáte. 29  Já ho však znám, neboť 
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jsem od něho a on mě poslal." 30  Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale 

nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. 

 

 

I. ZDROJEM JEŽÍŠOVA UČENÍ JE OTEC (7:14-18) 
a) Vedoucí poslouchají, ale neslyší. 

 
b) Záleží na novém srdci 

 
c) Cílem Ježíše je Boží sláva 

 
Biblické odkazy:  

�  J 2:20;  Ezd 3:12; J 5:18; Mt 3:17; J 6:38; Mk 1:15; J 14:15; J 17:24; J 17:4-5;    

 

 

II. ZBOŽNOST VERSUS NÁBOŽENSTVÍ (19-24) 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�    1Tm 1:15; J 9:28; J 5:45; Ř 2:17-24; Gn 17:10; Lv 12:1-3; Gal 4.4; Žd 4:15;  

 

III. PROZKOUMEJ PRAVDU (25-30) 
a) Záleží na tom? 

 
 

Biblické odkazy:  

� J 6:42; J 7:41; 2K 10:4-5;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

  

  

BÍDÁK, MAKAK, PLENKA, 

SBORKA, OPICE, KOKŘI, ASTMA, 

RACCI, ŠKARPA, PATKA, APSARY, 

TŘASK, PAKÁŽ, KAMNA, GRÁZL, 

SKANDÁL, ŘEŽBA, PIKLE, ZVÍŘE, 

ŠOSÁK, SVODY, MŠICE, MOSAZ, 

DIADÉM, STESK, ARKÝŘ, POHYB, 

KLEPETO, DRÁBI, RIKŠA, DVEŘE, 

DŽUNKA, PEJZY, VÍTATI 

Otázky:   

1. Kdo jako první nechal vystavět v Jeruzalémě chrám? 

2. Odkud pochází učení Pána Ježíše? 

3. Proč Kristus přišel na svět? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, písně Petr 

Svoboda, vedení (Žalm 29) Jan Suchý 

15. a 16. 9. (pá až so) - víkend s koňmi – příležitost ke společenství a 

možnost něco se naučit o koních (informace u Jonáše a Ani Petrákových) 

 

Súdán: Snahy režimu o vymýcení křesťanství 

2. srpna představitelé súdánského režimu nechali strhnout další církevní budovu 

ve městě Omdurman. Modlitebna baptistické církve v Omdurmanu (západně od 

hlavního města Chartúmu, na druhém břehu Nilu) se loni objevila na oficiálním 

seznamu 27 církevních budov určených k demolici. Úředníci tvrdí, že je existence 

budov v rozporu se stanoveným účelem příslušných pozemků. Kromě toho 

odmítají udělit svolení k výstavbě jakýchkoli nových církevních budov, údajně 

proto, že je jich dost a potřebám příslušníků křesťanské menšiny postačují. 

 Zmocněnec EU pro svobodu vyznání a náboženského přesvědčení, Ján Figeľ, 

upozornil na tento problém při příležitosti březnové návštěvy Súdánu. Přestože byl 

ujištěn, že některé demolice byly dočasně pozastaveny, od té doby bylo srovnáno 

se zemí několik dalších budov a jeden církevní pracovník přišel o život, když se 

pokusil demolici zabránit. 

 Zatímco súdánským křesťanům hrozí demolice dalších budov, modlete se, aby 

nalezli bezpečí, jistotu a útočiště v Bohu, který v Bibli zaslibuje, že bude jejich 

„Skalou“, „Tvrzí“ a „Vysvoboditelem“ v obtížných dobách. Kéž místní bratry a 

sestry naplní odvahou, aby ve vztahu k němu zůstali věrní a upřímní, navzdory 

tlaku, který na ně vyvíjejí představitelé režimu. Modlete se, aby si vedoucí 

představitelé Súdánu co nejdříve uvědomili, že se svým počínáním neprotiví jen 

místním křesťanům, ale samotnému Všemohoucímu Bohu.  

 

.„Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je 

rozumnost.“ (Přísloví 9,10) 


