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SVĚTLO SVĚTA
(J 8, 12-30)
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života."
13 Farizeové mu řekli: "Ty vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé
svědectví není pravé." 14 Ježíš jim odpověděl: "I když vydávám
svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud
jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. 15
Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. 16 Jestliže já přece
soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i
ten, který mě poslal. 17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že
svědectví dvou osob je pravé. 18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě;
a svědčí o mně také Otec, který mě poslal." 19 Zeptali se ho: "Kde
je tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mě ani mého Otce.
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce." 20 Ta slova řekl v
síni pokladnic, když učil v chrámě. Ale nezatkli ho, protože dosud
nepřišla jeho hodina.
21 Opět jim řekl: "Já odcházím; budete mě hledat, ale umřete ve
svém hříchu. Kam já jdu, tam vy přijít nemůžete." 22 Židé řekli:
"Chce si snad vzít život, že říká: Kam já jdu, tam vy nemůžete
přijít?" 23 I řekl jim: "Vy jste zdola, ale já jsem shůry. Vy jste z
tohoto světa. 24 Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších.
Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších." 25
Řekli jemu: "Kdo jsi ty?" Ježíš jim odpověděl: "Co vám od začátku
říkám. 26 Mám o vás mnoho co říci, a to slova soudu; ten, který

mě poslal, je pravdivý, a já oznamuji světu to, co jsem slyšel od
něho."
27 Nepoznali, že k nim mluví o Otci. 28 Ježíš jim řekl: "Teprve, až
vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe
nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. 29 Ten, který mě
poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co
se líbí jemu." 30 Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili.
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ÚVOD: POKOJ VÁM

Biblické odkazy:
 2Pt 1:2;

II. SVĚTLO SVĚTA (12)
Biblické odkazy:
 J 8:1-11; J 12:31; J 14:30; Gn 3: 15; Mt 4:16; Lk 2; J1:5 a 9; Fp 2:15;

III. ALE FARIZEJOVÉ MU NEVĚŘILI (13-20)
a)

Bůh ví vše

b)

Zdání klame

Biblické odkazy:


Dt 19:15; Fp 2:6-11; J 1:1-3;; Ko 2:2; Ž 19:2; J 3:17-19; Zj 3:17;

IV. MIMO PÍSMA NELZE KRISTA NALÉZT (21-26)
a)

Pachatelé budou souzeni

b)

Ježíšovo varování
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Biblické odkazy:
 2Pa 21:12-19; Nu 16; Kaz 12:14; Kaz 11:9; J 6:35; J 4:25-26; Ex 3:14;

V. VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA! (27-30)

KOLOBĚH,
ARCHAR,
FÚRIE,
DRAHÁ, JIKRA, VÝTKA, ZÁHROBÍ,
SIOUX, PRÁVO, KNOTY, MEDIA,
LEKAT, ŽLUVA, MĚCHÁČ, HARFA,
VYŘEZAT, HRANA, GRIND, DRACI,
KŇOUR, SRNKA, KOTRČ, DŮRAZ,
RAKEV, ANČAR, JÍZDA, MODEM,
ÚPADCE, SNOBI, HRNCE, VATIKÁN,
UČIVO, OVINY, CTITEL, KDÁKATI,
INDEX

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Kdo je světlo světa?
2. Kolik musí být podle Mojžíšova zákona svědků, aby mohl
být vynesen nad někým soud?
3. Co se stane člověku, který umře ve svých hříších?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jaroslav
Kernal (Žalm 34) a písně Markéta Borovanská
Keňa: Vítězství nad tragédií
Manžel Sáry Ambetsové jednoho nedělního rána roku 2014 předkládal
vyučující kázání ve společenství Joy in Jesus (Radost v Ježíši) v Mombase,
když do modlitebny znenadání vtrhli ozbrojení muži a začali na přítomné
křesťany střílet. O život tehdy připravili pastora a šest dalších lidí.
Po tragickém incidentu se členové společenství přestali scházet a Sára se
tak cítila ještě víc izolovaná a osamělá. Navíc neměla žádné možnosti, jak
sobě a dvěma malým dětem zajistit obživu. S pomocí Hlasu mučedníků se
přestěhovala do jiného města, kde si založila živnost jako švadlena.
Jeden z našich místních spolupracovníků nedávno Sáru s dětmi navštívil.
„Modlitby a podpora, které Sára obdržela od Hlasu mučedníků, jí
skutečně pomohly, aby se vyrovnala se ztrátou. Daří se jí dobře, stará se o
chlapce (staršímu je dnes devět let, mladšímu čtyři), a také se stále věnuje
svému malému podniku.“
Jsme vděční, že můžeme vědět, jak tato rodina matky samoživitelky
vzkvétá. Modlete se za Sáru a její dva syny i nadále. Kéž stále rostou v
Boží lásce a navzdory ztrátě, která je v životě postihla, zakoušejí jeho
věrnost a zaopatření.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a
sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
Jakubův 1:27
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