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VŠE JE V JEHO RUKÁCH 
 (J 13:1-17) 

Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a 

dal svůj život jako výkupné za mnohé." Mt 20:28   

 

Jan 13:1  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho 

hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, 

a prokázal svou lásku k nim až do konce. 2  Když byli u večeře a 

ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby 

ho zradil, 3  Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal 

všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, 4  odložil 

svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; 5  pak nalil vodu do 

umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž 

byl přepásán. 

6  Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt 

nohy?" 7  Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však 

to pochopíš." 8  Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš 

odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." 9  Řekl 

mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 

10  Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, 

neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." 11  Věděl, kdo ho 

zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. 12  Když jim umyl nohy, 

oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám 

učinil? 13  Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně 

jsem. 14  Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte 

jeden druhému nohy umývat. 15  Dal jsem vám příklad, abyste i vy 

jednali, jako jsem jednal já. 16  Amen, amen, pravím vám, sluha 
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není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. 

17  Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

 Lk 14:16 

 

II. VEČEŘE S UČEDNÍKY 

A. Boží Beránek 

B. Svrchovaný Pán 

C. Jeho učedníci 

 
Biblické odkazy:  

 Lk 22:7; Mt 26:17; J 1:29; Žd 10;  J 10:17-18; 1 J 3:8; Mt 20:28;  

 
 

III. UMÝVÁNÍ NOHOU 

A. Miloval je do krajnosti 

 
Biblické odkazy:  

 Ef 5:27; Fp 2:7-8; Mt 21:8-9; Lk 22:24;  

 

 

IV. DVĚ VYUČOVÁNÍ 

A. Být živ z moci Ducha svatého  

B. Dal jsem vám příklad 
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Biblické odkazy:  

 J 18:36-37; Tt 3:5;  Žd 9:24-28; 1 J 1:9;  

 

 

  

VOLCI, POMSTA, VRTOCH, SYKOT, 

LÁTKY, ŠPERK, TANTAL, MASTI, 

ROŠTY, TLACHAL, UKÁZAT, SESUV, 

ŠÁJÍD, PYTEL, UMŘÍT, TEMPO, 

RČENÍ, BAHAMY, PÁTEŘ, SPOŘENÍ, 

HASIT, KUTIL, SLOTY, SYSEL, RTÍKY, 

APELY, KANOE, LOUTNA, PENÁL, 

ŽVÁSTY, PÁLKA, UTÍTI, PŘEMETY, 

KMETI, ATEST, FORTE, TYRAN 

Tajenka: 

Titovi 3:5  On nás zachránil ne 

pro spravedlivé skutky, které my 

jsme konali, nýbrž ze svého 

 

_________________________ 

Otázky:   

1. Kdo je Boží beránek?  

2. Jak nám Ježíš umývá nohy každý den? 

3. Co znamená, že nás Ježíš miluje do krajnosti? 
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Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. 

Kázání Pavel Borovanský, vedení Karel Jiroušek (Žalm 88), písně 

Terezka Weberová. 

Budeme pokračovat ve studiu Základů víry, str. 41-44. 
 

 

Čína: Nadešel čas se postavit za čínskou církev 

Čína se možná nakonec odhodlá přepsat Bibli. Dle zakladatele organizace 

China Aid připravují  státem kontrolované Hnutí trojí soběstačnosti a 

Čínská křesťanská rada pětiletý plán, jak do křesťanství zapracovat prvky 

propagující základní hodnoty socialismu. Křesťanství by se díky tomu mělo 

stát ‚čínštějším‘. Připravuje se například zkrácené vydání Starého zákona s 

úryvky z buddhistických a konfuciánských textů, nový komentář Nového 

zákona a také doplnění určitých prvků do písní chval. Kampaň vedená v 

tomto duchu se šíří po celé zemi. Obavy vyvolává také skutečnost, že 

prezident Číny podporuje nacionalismus a loajalitu vůči komunistické 

straně podobnými způsoby, které v minulosti předcházely čínské kulturní 

revoluci. Nový čínský zákon o náboženství, společně s opatřeními 

usilujícími o ‚počínštění‘ křesťanství znamenají, že všichni čínští křesťané 

patrně budou čelit ještě silnějšímu tlaku. Státní orgány zdá se, ji chtějí zcela 

zlikvidovat. Je důležité, aby křesťané nebyli v první řadě občany nějakého 

pozemského státu. V první řadě musí být občany nebeského království, 

kteří následují neměnné Boží slovo, řídí se jím a zůstávají v něm.“ 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel 

ji nepřemohou. Matouš 16:18 


