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JEŽÍŠ A OTEC JSOU JEDNO
(J 10,22-42)
Pravda o Ježíši je odhalena: On je Spasitel a Bůh.
J 10:22 Byly právě svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu; bylo
to v zimě. 23 Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově.
24 Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v
nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!" 25 Ježíš jim
odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve
jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. 26 Ale vy nevěříte,
protože nejste z mých ovcí. 27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám,
jdou za mnou 28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a
nikdo je z mé ruky nevyrve. 29 Můj Otec, který mi je dal, je větší
nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 30 Já a Otec
jsme jedno."
31 Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. 32 Ježíš jim
řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z
nich mne chcete kamenovat?" 33 Židé mu odpověděli: "Nechceme
tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš,
že jsi Bůh." 34 Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl
jsem: jste bohové.´ 35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval
bohy - a Písmo musí platit - 36 jak můžete obviňovat mne, kterého
Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl:
Jsem Boží Syn? 37 Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38 Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste
jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci." 39 Opět
se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl.

40 Odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve křtil
Jan, a tam se zdržoval. 41 Mnozí k němu přicházeli a říkali: "Jan sice
neučinil žádné znamení, ale vše, co o něm řekl, je pravda." 42 A
mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 J 6:51; J 7:37; J 20:31;

II. JEŽÍŠ - MESIÁŠ POSLANÝ OD BOHA
a)

Řekni to otevřeně!

b)

Řekl jsem vám to, a nevěříte

c)

Ujištění Kristovy moci

Biblické odkazy:
 J 4:25-26 ; Ř 8:3-4; Iz 53; J 8:43; Ř 1:19-21; Ř 8:7; Dt 29:28; J 9:27; Ř 8:35-39;

III. JEŽÍŠ KRISTUS JE BŮH
a)

Důkaz I: Písmo platí

b)

Důkaz II: Skutky Ježíšovy

Biblické odkazy:


Sk 6:7; Lk 24:27;

IV. DŮSLEDKY
2

FLAKON,
VNIVEČ,
NOTACE,
ŠMÍRA, TĚSTO, NEŘÁD, LÝTKO,
OKUPACE, ŽILET, MAMBO, STATI,
PAUZA, KRAUL, KANOPA, PŘEMĚNA,
ALKOUN, BOBULE, PÍKAŘ, DANIO,
BRADA, ČÍPEK, POETI, SVIŠŤ,
ŠELMA, LHANÍ, PLAST, ULOŽENÁ,
PAŘEZ, UMĚNÍ, MASÁŽ, MADONA,
LOUKA, BURÁK, KANON, MNIŠI

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Proč se slavil svátek posvěcení jeruzalémského chrámu?
2. Proč chtěli židé Ježíše kamenovat?
3. Proč někteří lidé Bohu nevěří?

3

OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve.
Kázání a Večeře Páně Pavel Borovanský, vedení Jaroslav Kernal
(Žalm 46), písně Jan Suchý.
V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy
četby. Téma je „Církev jako místní sbor“. Přihlašujte se na
www.reformace.cz.
Vietnam - „Velmi špatné náboženství“
„Nesmíte druhým cokoli o křesťanství vyprávět!“ křičel učitel. „Musíte s
tím přestat, protože křesťanství je americké náboženství a navíc
náboženství velmi špatné.“ Avšak Hanha těmito tvrdými slovy
vysokoškolský učitel ani nepřekvapil, ani nezastrašil. Od doby, kdy na
vlastní oči viděl, jak víra v Krista dokázala změnit jeho otce alkoholika, byl
pevně rozhodnut nejen následovat Ježíše, ale vydávat o něm také svědectví
ostatním. Ovšem být křesťanem a mluvit o své víře v komunistickém
Vietnamu nelze bez následků. Jak prohlásil jeho učitel, je to ilegální, a Hanh
to dobře věděl. Ti, kteří se odváží mluvit o křesťanství s druhými, jsou v
této zemi tvrdě pokáráni. Studenti jsou vylučováni ze školy, jiní vyhazováni
z lepšího zaměstnání, některé zbijí policisté, další jsou vyháněni ze svých
vesnických usedlostí. Hahn je jedním z několika desítek mladých
vietnamských křesťanů, kteří absolvovali ilegální biblický kurz. První
skupina se začala scházet dvakrát týdně, ale tito žáci byli výukou tak
nadšeni, že se začali scházet ještě jednou navíc.
Žalmy 19:10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády
jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
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