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JESTLIŽE KDO ŽÍZNÍ, AŤ PŘIJDE KE MNĚ A PIJE!
(J 7, 31-53)
Ježíš Kristus je zdrojem věčného života.
31Ale

mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: „Až přijde Mesiáš, bude snad činit
více znamení než on?“ 32Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a
tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. 33Ježíš řekl:
„Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. 34Budete
mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“ 35Židé si
říkali mezi sebou: „Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany
a tam učit? 36Co znamenají slova, jež řekl: ‚Budete mě hledat a nenajdete, a
tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít‘?“ 37V poslední, velký den svátků Ježíš
vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 38Kdo věří ve
mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 39To řekl o
Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl
dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. 40Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova,
říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ 41Druzí prohlašovali: „Je to Mesiáš!“ Jiní
namítali: „Což přijde Mesiáš z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z
potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“ 43A tak došlo v zástupu
kvůli němu k roztržce. 44Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl
ruku. 45Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali:
„Proč jste ho nepřivedli?“ 46Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“
47Farizeové jim řekli: „I vy jste se dali svést? 48Uvěřil v něj někdo z předních
mužů či farizeů? 49Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!“ 50Jeden
z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl: 51„Odsoudí náš
zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“ 52Řekli mu:
„Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy
nepovstane!“ 53Všichni se vrátili do svých domovů.

I.

ÚVOD: ZPĚT KE ZDROJI PRAVDY O KRISTU

Biblické odkazy:
 Př 2:1-5;

II. HLEDEJTE KRISTA, DOKUD JE ČAS (7:31-36)
a)

Víra roste ve zkouškách

b)

Čas ke spáse se krátí

Biblické odkazy:
 1Pt 3:22; Am 8:11 -12; 1 Tm 1:15; Sk 4:11-12; J 14:6; Sk 28:25-28;

III. BŮH SÁM VOLÁ LIDI A ZVE JE KE SPÁSE! (37-39)
a)

Vrchol svátků

b)
c)
d)
e)

Jestliže kdo žízní
Ať přijde ke mně
Ať pije!
‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“

Biblické odkazy:


Lv 23:40-43; Iz 12:3; 1K 10; Ef 2: 5; Ř 3:9-10; Ř 9:15-16; J 3:5-8;
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IV. KRISTUS ALE TAKÉ ROZDĚLUJE (40-53)
Biblické odkazy:
 Dt 18:17;

TAMTO, VRKOČ, SLIAČ, UPÍŘI,
VÝPRAVA, JÍMAČ, ZETOR, CTITEL,
RUKSAK,
KALABA,
DEKOLT,
SLECHA, VÝPAL, KOSTI, HLEDÍ,
VÝTLAK, VISITA, OLEJE, METEOR,
RODEO, VDOVA, TRAKAŘ, SPRCHA,
MOTTO, RETKA, BUREL, KLETÍ,
ČESKO, KRČEK, PODNOŽ, ALARM,
PLÍNA, FRMOL, NAVRCH, RANTL,
TARIF

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Ve kterém ročním období se slavil svátek stánků?
2. Co tento svátek Izraelcům připomínal?
3. Kdo může přijít k Ježíši?

Žalmy 32:11 Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví,
plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Večeře Páně Jarda Kernal, vedení
(Žalm 31) a písně Jan Suchý
24. 9. Pavel Borovanský káže v Praze
Severní Korea: Propuštěného pastora čekalo radostné přivítání
Členové velkého křesťanského společenství „Light Korean Presbyterian Church“ v
kanadském městě Mississauga v neděli 13. srpna radostně přivítali svého pastora,
Hyeona Soo Lima, který se vrátil domů po více než dvou letech z původně
vyměřeného doživotního trestu odnětí svobody stráveného v severokorejském
pracovním táboře. Společenství bylo doslova přeplněno také zástupci médií, kteří
dokumentovali významný a již téměř nečekaný návrat. Pastor Lim při vyprávění o
zkušenostech z pracovního tábora. V těžkých situacích mohl být dvaašedesátiletý
pastor svědkem mocného jednání Boží ruky. Jednou, po téměř roce stráveném za
mřížemi, mu přátelé z kanadského společenství poslali Bible v korejštině a
angličtině. Přestože se Korea nachází na prvních místech v žebříčcích zemí, ve
kterých je vůbec nejobtížnější praktikovat křesťanství, dozorci mu umožnili, aby si
Bible ponechal. Korejskou Bibli přečetl čtyřikrát a anglickou jednou a naučil se
přitom zpaměti více než 700 veršů. V táboře také složil pět nových písní chval v
korejštině – některé z nich zpívali členové jeho společenství na nedělním
shromáždění a po tvářích jim přitom stékaly slzy. Pastor Lim byl zatčen v lednu
2015, poté co byl obviněn z „pomlouvání“ severokorejského vůdce Kim Čong-una
(což sám popírá) a odsouzen k doživotnímu pobytu v pracovním táboře. Obvinění
jej naprosto šokovalo, protože po celou dobu nedělal nic jiného než projevoval
trpícím obyvatelům Severní Koreje milosrdenství a pomáhal jim. Díky službě
pastora a jeho společenství, která začala v roce 1997, byla do Severní Koreje
postupně dopravena humanitární pomoc v hodnotě několika milionů dolarů – na
sirotčince, domovy důchodců a také na podporu zemědělských a vzdělávacích
programů.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
17. září 2017 © BSK

