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JEŽÍŠ A ŽENA CIZOLOŽNICE 
 (J 8, 1-11) 

Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy.  

 
 

Jan 8:1  Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2 Na úsvitě přišel opět 

do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a 

učil je. 3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, 

přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řeknou mu: 

„Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 5 V 

zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 

6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil 

a psal prstem po zemi. 7 Když však na něj nepřestávali naléhat, 

zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 

kamenem!“ 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 

9 Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden 

po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která 

stála před ním. 10 Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na 

tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ 

11 Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi 

a už nehřeš!“ 

 

 

 

I. ÚVOD: JEŽÍŠ UŽ ZRÁNA VYUČUJE (1-2) 
 

Biblické odkazy:  

�   J 7:37-38; Ž 42:2;  
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II. OTÁZKA AUTENTICITY PASÁŽE 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk  21:38; J 21:24; J 7:36;  J 8:12;  

 

 

III. PŘÍCHOD ZÁKONÍKŮ A FARIZEJŮ (3-6A) 

a) On se posadil a učil 

b) Nevěrní pastýři přicházejí k Ježíši 

c) Vznesené obvinění  

d) Mojžíšův zákon 

 

Biblické odkazy:  

�     Ř 8:28; Př 16:9; Jr 23:2-5; Dt 22:22; Dt 17:6; J 5:18; Mk 12:13; Mt 21:31b-32; Mt 

5:10-16  

 

 

 

 

IV. JEŽÍŠOVA ODPOVĚĎ (6B-11) 

 

a) Ježíš se sklonil (Jan 8:6b) 

b) Píše po zemi 

c) Sláva Boží milosti 

Biblické odkazy:  

� Zj 8:1; 6d 4:13; Mt 7:5; Ex 31:18; Ex 32:16; Žd 8:6-13; Ž 139:7-11; Iz 53:1-6 a 12;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

  

  

ONAMO, LHANÍ, UREUS, OHOZY, 

ŠIŠKA, ÚŠTĚP, TYÁTR, DOTYK, 

OPARY, OTLAKY, BERMUDY, 

PAKŮŇ, NĚMKA, DENÍK, DRUZI, 

VOUSY, ŽALUD, OZUBÍ, VIDĚT, 

MELANOM, OBRUBA, DARDA, 

VERNE, VRAŽDA, PŮVODCE, 

ÚLOHA, ŠPUNT, HLÍDKA, VKLAD, 

HNOJIVO, TCHYNĚ, KAVKA, KONEV, 

NAJMĚ, ŠKVÁR, NEKOV 

Otázky:   

1. Kde strávil Pán Ježíš předešlou noc? 

2. Jaký byl úkol zákoníků v Izraeli? 

3. Proč Pán Ježíš tu ženu neodsoudil, ale odpustil jí? 

 

Žalmy 91:1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve 
stínu Všemocného. 

2  Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Večeře Páně Jan Suchý, vedení 

Jonáš Petrák (Žalm 33) a písně Petr Svoboda 
 

Turecko: Uvězněný pastor čelí závažným obviněním 

 24. srpna pastor Andrew Brunson absolvoval videohovor z věznice s maximální 

ostrahou, kde je v současné době zadržován. Soudce z 2. trestního soudu v Izmiru 

mu z kanceláře vrchního státního žalobce přečetl obvinění, podle kterého pastor 

Brunson získával tajné politické a vojenské informace pro špionážní účely – 

konkrétně měl usilovat o „svržení“ tureckého parlamentu a vlády a tímto 

způsobem ohrozit ústavní pořádek v zemi.   

Přestože se spis rozšířil o další body, nebyly předloženy žádné důkazy podporující 

uvedená prohlášení a pastor stále nebyl oficiálně obžalován. V rozhovoru se 

soudcem pastor důrazně trval na své nevině, obvinění odmítl a vyzval soudce k 

předložení důkazů. Pastor Brunson také popřel jakoukoli účast na aktivitách 

podobného charakteru a znovu zopakoval, že je „mužem náboženství“, jehož cílem 

je vyučovat o Ježíši Kristu. Předseda Sdružení protestantských církví, Ihsan Ozbek, 

označil obvinění za „absurdní“ a „politická“. Pastor ani jeho právní zástupce nemají 

přístup ke spisu ani k žádným důkazům. 

 Pastor Brunson byl společně s manželkou Norine zatčen 7. října loňského roku. 

Následně jim bylo sděleno, že by měli být deportováni kvůli údajnému „ohrožení 

státní bezpečnosti“. Zatímco manželka byla zanedlouho propuštěna, pastor 

Brunson strávil celou dobu před převozem do izmirské věznice v zařízení pro 

imigranty. Na základě nových obvinění hrozí pastorovi čtyřnásobný trest 

doživotního odnětí svobody. 

 Modlete se, aby roky vytrvalé práce pro Pána, věrnost v duchovní službě a 

zajišťování humanitární pomoci poskytly pádné důkazy, které přesvědčí žalobce a 

členy zainteresovaných orgánů, že je pravda o pastorovi Brunsonovi úplně jiná, 

než tvrdí obžaloba. Modlete se za pracovníky soudu. 


