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PRAVDA TĚ OSVOBODÍ
(J 8, 31-59)
Ježíš má slova života pro otroky hříchu.

Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém
slovu, jste opravdu mými učedníky. 32 Poznáte pravdu a pravda vás
učiní svobodnými." 33 Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi
a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se
svobodnými?" 34 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám,
že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 35 Otrok nezůstává v domě
navždy; navždy zůstává syn. 36 Když vás Syn osvobodí, budete
skutečně svobodni. 37 Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete
mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. 38 Já mluvím o tom,
co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce."
39 Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste
byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on.
56 Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a
zaradoval se." 57 Židé mu řekli: "Ještě ti není padesát a viděl jsi
Abrahama?" 58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám,
dříve než se Abraham narodil, já jsem." 59 Tu se chopili kamenů a
chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z
chrámu.

I.

ÚVOD: VOLBY

Biblické odkazy:
 1 Pt 1:2;

II. KDO JE SVOBODNÝ?
a)

Vnější a vnitřní svoboda

b)

Lidé jsou otroky hříchu

Biblické odkazy:
 Gn 15:1; Ř 4;

III. JSME VĚRNI DUCHOVNÍMU DĚDICTVÍ
a)
b)

Víra vede ke svobodě
Nevěra vede k otroctví

Biblické odkazy:


Gn 15:1-6; Ř 4; Ef 2:2;

IV. PRAVDA OSVOBOZUJE
Biblické odkazy:
 1J 3; J 7:34; J 6:51;

V. DĚTI ĎÁBLA NENÁVIDÍ BOHA
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IMPALA, ROMADUR, HRNKY,
NÁMĚT, MĚSTO, KURZY, TŘASK,
IDYLA, AORTA, IONTY, SRNČÍ,
KRKAVEC, POVEL, BURZY, POZÉR,
TSUNAMI, ÚČAST, DRAHÁ, TOULEC,
TRESŤ, BAZÉN, TEPLO, TRAUMA,
VZDUCH, POUTNÍK, FLIRT, NÁZEV,
KOSMOS, ZDARMA, KŘEST, KDYSI,
POKOJÍK, MOČÁLY, PAŘIL, KAPKA

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Komu židé otročili?
2. Jak se může člověk stát svobodným?
3. Odkud zná Abraham Ježíše?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Výročí 500. let Reformace - promítání filmu o Martinu
Lutherovi
neděle 930 – Shromáždění církve se společným obědem. Kázání Pavel
Borovanský, vedení Jaroslav Kernal (Žalm 37), písně Petr
Svoboda. Večeře Páně a vyučování Jan Suchý.
Uganda: Mladého muže zmlátil otec kvůli obrácení ke křesťanství
20. září napadl mladého muže jménem Magale z vesnice Nanoko ve
východní Ugandě vlastní otec – poté co zjistil, že dvacetiletý syn opustil
muslimskou víru a stal se křesťanem. Sedm měsíců před útokem se Magale
rozhodl přijmout křesťanství a od té doby se neúčastnil pravidelných
modliteb v mešitě. Na dotazy ohledně nového přesvědčení Magale
neodpovídal, načež ho rozlícený otec začal mlátit holí. Podle dostupných
zpráv se holí chopili také další rodinní příslušníci a k útoku se připojili.
Magaleův křik přivolal sousedy, kterým se podařilo krvácejícího mladíka
od útočníků oddělit. Magale byl následně urychleně převezen na městskou
kliniku v Tirinyi. Po propuštění z nemocnice se o Magaleho staral pastor
Joseph Kisense z baptistického společenství New Valley Baptist Church
(Nové údolí) v Kiryolo. Magaleův otec se s plány na zabití syna svěřil také
sousedovi. Reálně hrozí, že by násilný čin vyvolal útoky radikálů na pastora
nebo jeho společenství, protože prostřednictvím jeho služby již přišlo ke
Kristu několik lidí.
Modlete se, aby Magale Bůh ochraňoval, stejně jako pastory místní církve
a jejich rodiny. Kéž jednají s nepřáteli křesťanství s Ježíšovou láskou.
Modlete se, aby Duch svatý jednal také v jejich životech, obměkčil jejich
srdce a zjevil jim Ježíše, zmrtvýchvstalého Spasitele.
Lukáš 12:51 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale
rozdělení!
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