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VĚŘÍŠ V SYNA ČLOVĚKA? 
 (J 9, 8-41) 

Slepý od narození vidí. A co teprve, když uvěří! 

 

Jan 9:24  Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve 

slepý, a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten 

člověk je hříšník." 25  Odpověděl: "Je-li hříšník, nevím; jedno však 

vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." 26  Řekli mu: "Co s tebou 

učinil? Jak ti otevřel oči?" 27  Odpověděl jim: "Již jsem vám to řekl, 

ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete 

se snad i vy stát jeho učedníky?" 28  Osopili se na něho: "Ty jsi jeho 

učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. 29  My víme, že k 

Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je." 30  Ten 

člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte odkud je - a 

otevřel mi oči! 31  Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo 

ctí a činí jeho vůli. 32  Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by 

někdo otevřel oči slepého od narození. 33  Kdyby tento člověk nebyl 

od Boha, nemohl by nic takového učinit." 34  Odpověděli mu: "Celý 

ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?" A vyhnali ho. 

35  Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v 

Syna člověka?" 36  Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho 

uvěřil?" 37  Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví." 

38  On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena. 

39  Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, 

viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." 40  Farizeové, kteří tam byli, to 

slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" 41  Ježíš jim odpověděl: 

"Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A 

tak zůstáváte v hříchu." 
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I. ODKRYTÁ SKUTEČNOST  

a) Všichni hřeší 

b) Příklad pro učedníky 

 

Biblické odkazy:  

�  J 8:44; Ř 3:23; Ř 5:12; J 12:46; J 9:39; Ef 2:1; Lk 11:9-10;    

 

 

II. ČÍ JE TO DÍLO? 

a) Reakce sousedů 

b) Teologové rozděleni 

c) Rodinná anamnéza: strach 

Biblické odkazy:  

�  1 K 2:9; 2 K 5:17; 1 Tm 1:15; Ga 4:4; Ž 27:10; Mt 10:32-39;  

 

 

III. DÍLO DUCHA SVATÉHO V SRDCI ČLOVĚKA 
 

Biblické odkazy:  

�     J 5:46;   

 

 

IV. KDO VIDÍ KRISTA, MÁ ŽIVOT VĚČNÝ 
 

Biblické odkazy:  

� J 10:7,11,27;  Iz 29:18-19;   
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DUETO, RANDE, BAGRY, JANDA, 

OSADY, CELER, IKONA, ŽDIBEK, 

ROZKAZ, UZRÁT, IDIOM, DUNAJ, 

PASEKA, PREJT, KLAUN, CIHLA, 

PEDÁL, ŠPARGL, JÍLEK, RAROH, 

MYČKA, SJEZDY, ZRNIT, PARAFA, 

SESTRA, OLEJE, GEKON, SKLADY, 

MAGOR, ENZYM, JÍMKY, LOKNA, 

BITKA, LEDEN, TEREJ, HRAZENÍ, 

AKCIE 

Tajenka: 

 

_________________________ 

Otázky:   

1. Kdy ten slepý člověk uvěřil? 

2. Proč se jeho rodiče báli? 

3. Co zabránilo židům uvěřit Ježíši? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební zápas 

neděle 930 – Shromáždění církve se společným obědem (pizza). 

 Kázání Pavel Borovanský, vedení a Večeře Páně a vyučování Jan 

Suchý (Žalm 40), písně Petr Svoboda. 

K modlitbám: Jarka Zimová má pochroumanou ruku. Eliška Ernekerová je 

slabá. Shromáždění v neděli na Štědrý den 24.12. je dobrou 

příležitostí pozvat příbuzné a sousedy, aby slyšeli evangelium. 
 

Indie: Křesťanským společenstvím ve svazovém státě Tamilnádu 

nařízeno ukončení činnosti 

Úřady a policie ve svazovém státě Tamilnádu vystavily zákaz činnosti 

deseti místním společenstvím. Hinduističtí radikálové přinutili odpovědné 

orgány vydat nařízení, aby křesťané v okrese Coimbatore přestali pořádat 

bohoslužby bez úředního povolení. Schvalovací proces přitom může trvat i 

několik let. Podobné zákazy hrozí dalším dvaceti společenstvím. 

 V případě šesti společenství si na křesťanské aktivity stěžovali členové 

Ráštríj Svajamsévak Sangh (RSS), hinduistického nacionalistického 

polovojenského hnutí všeobecně považovaného za mateřskou organizaci 

vládnoucí strany Bharatíja Džanata. Dalším nařízením předcházela 

stížnost přívrženců skupiny Hanuman Sena, relativně nového 

hinduistického radikálního uskupení.   

Ve snaze bránit se podobným stížnostem předložilo téměř 500 křesťanů 

memorandum, ve kterém se dožadují zajištění ochrany a opětovného 

povolení činnosti společenství. Navzdory naléhavým prosbám jim vrchní 

policejní velitel odmítl poskytnout podporu, respektive podniknout 

jakoukoli akci, a pouze konstatoval, že se nedá nic dělat. 

Lukáš 6:27  Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře 

čiňte těm, kteří vás nenávidí. 


