
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

PoKRYTECKÉ NÁBOŽENSTVÍ - LK 6,1-11  
Co uděláte s tímto Ježíšem?

 

1Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a 

jedli. 2Někteří z farizeů řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" 3Ježíš jim 

odpověděl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on a ti, kdo byli s ním? 4Jak vešel 

do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly 

chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží." 5A řekl jim: "Syn člověka je pánem nad sobotou." 
6V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. 

7Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho 

obžalovat. 8On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou: "Vstaň a 

postav se doprostřed." On se zvedl a postavil se tam. 9Ježíš jim řekl: "Ptám se vás: Je 

dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?" 10Rozhlédl se po nich a 

řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. 11Tu se jich 

zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. 
 

Shrnutí:   

Ježíš Kristus se dává poznat jako ten, kdo je Pánem nad sobotou, kdo 

dokáže prohlídnout a usvědčit pokrytecké náboženství a konečně jako 

ten, kdo znovu prokazuje svou velikou moc a dobrotu.  

 

ÚVOD 
 

Lk 5,1-11 Ježíš je Pán nad stvořením 

Lk 5,12-16 Ježíš je Pán nad fyzickým zdravím člověka 

Lk 5,17-26 Ježíš je Pán nad _________________________ 

Lk 5,27-32 Ježíš je Pán nad životem celého člověka  

Lk 5,33-39 Ježíš je Pán - ženich - Bůh, který přichází 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 5-6 
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1. JEŽÍŠ JE PÁNEM NAD SOBOTOU (V. 1-5) 
a) Jak to, že jíte s celníky a hříšníky? 

b) Jak to, že se tvoji učedníci nepostí? 

c) Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí? 

 

Ad a) - usvědčuje je v jejich srdci 

Ad b) - ukazuje jim na to, kdo je ________________ 

Ad c) - obrací farizeje do jejich vlastního - do Písma! 

 

Ježíš je pravé odpočinutí, na které měl ukazovat sabat - proto je Pánem 

nad sobotou! 

 

Biblické odkazy:  

  

 

2. JEŽÍŠ ODHALUJE POKRYTECKÉ NÁBOŽENSTVÍ (V. 6-9) 
Pokrytectví je vždycky záměrné a vždy úzce souvisí s náboženským 

sebeklamem.  

Biblické příklady: 

- Farizeové  

- Falešní učitelé (1Tm 4,1-5) 

- Apoštol Petr (Ga 2) 

- Věřící - lidé dvojí tváře (Jk 4) 

 

 

 

Biblické odkazy:  
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3. JEŽÍŠ PROKAZUJE SVOU DOBROTU (V. 10) 
Ježíš vyžaduje víru - chce po člověku, aby udělal něco, co udělat nemůže 

(zvednout uschlou ruku), ale říká to s autoritou, v níž je moc, tento 

požadavek vykonat. 

 

 

 

  

Biblické odkazy:  

  

 

ZÁVĚR (V. 11) 

Co uděláte s tímto Ježíšem? 

Farizeové se ho rozhodli zabít … 

Velekněží se mu vysmáli … 

Pilát se rozhodl ho ignorovat … 

Mnozí lidé nad ním útrpně pokyvovali hlavou … 

Muž s uschlou rukou uvěřil Ježíši a poslechl ho …  

 A jeho ruka byla zdravá! 

Učedníci se rozhodli Pána poslechnout a následovat ho … 

 A jejich duše byly zachráněny pro věčnost! 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,1-11 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Lk 6,12-19 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ: 
Od 1. září probíhá modlitební akce 30 dní modliteb za svět islámu. 

K dispozici je modlitební příručka s modlitebními tématy ke každému dni.  

  

NALÉHAVÉ PROSBY: 
Modlete se prosím za všechny pastory domácí církve v Číně, kteří se v 

průběhu olympiády nacházeli pod zpřísněným dohledem, aby měli větší 

volnost pohybu a členové jejich společenství se mohli svobodněji scházet. 

Modlete se za všechny, kdo byli v průběhu pekingské olympiády 

seznámeni s Pánem Ježíšem, aby nalezli bohabojné křesťanské 

společenství, kde jim bude poskytnuta potřebná péče a prostředí k 

duchovnímu růstu. 

 

 

 

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  

To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil 

nás, abychom sloužili tomuto smíření. 

2 Korintským 5,17-18  
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