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MOUDRÁ, DOKONALÁ LÁSKA SPĚJE K VYŠŠÍM 
CÍLŮM!  

(J 11,5-15) 
 
 

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji 
oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 

1 Janův 1:5 
 
 
 

Jan 11:5 Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. 6 Když uslyšel, že 
je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. 7 
Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska!"   8 
Učedníci mu řekl: "Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé 
ukamenovat, a zase tam chceš jít?" 9 Ježíš odpověděl: "Což nemá den 
dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo 
tohoto světa. 10 Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm 
není světla." 11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu 
ho probudit." 12 Učedníci mu řekli: "Pane, spí-li, uzdraví se." 13 Ježíš 
mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 14 
Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel. 15 A jsem rád, že jsem tam nebyl, 
kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!" 
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I. ÚVOD 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Iz 9,2-6; Lk2,8-14; Ř 2,14-15; 

 

 

II. MILOVAL JE! (V. 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
   J 11,33-36; 11,41-43; Mt 14,14; Mk6,34; 
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III. BOŽÍ CÍLE, ZÁMĚRY A BEZPEČÍ CHOZENÍ VE 

SVĚTLE! (V.6-10) 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Iz 55,8-9; J 7,16-18; Jr 2,11-13; 

 

 

 

IV. USILUJ O NADĚJI A SVĚTLO PRO VĚČNOST. 
NADĚJE SVĚTA HYNE! (V.11-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 J 11 kapitola. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, 

vedení Martin Pípal (Ž 73), písně Petr Svoboda 

 

Irán: Dva křesťané propuštěni z neblaze známého vězení Evin 
Dva křesťané, kteří byli v Íránu uvězněni za své vůdčí role v podzemní 

církvi, byli propuštěni jen několik dnů poté, co v teheránském vězení Evin 

vypukl požár. Pastor Naser Navard Goltapeh, který strávil dva měsíce na 

samovazbě, byl propuštěn z vězení Evin 17. října poté, co mu byla udělena 

milost. 18. října byla rovněž z vězení Evin propuštěna Fariba Dalirová. Ta 

byla zatčena v červenci 2021 za založení podzemní domácí církve  

Pastor Goltapeh byl zatčen se třemi dalšími křesťany na jedné zásnubní 

slavnosti v městě Karadž, nedaleko Teheránu v červnu 2016. Pastor 

Goltapeh, íránský konvertita z islámu na křesťanství, stanul před soudem. 

Ten v květnu 2017 shledal pastora vinným ze skutků „namířených proti 

bezpečnosti státu a ze zakládání ilegálních domácích církví“ a odsoudil ho 

k desetiletému vězení. Jelikož pastor neuspěl s odvoláním, musel v lednu 

2018 nastoupit svůj trest do vězení Evin. Fariba Dalirová, konvertitka od 

islámu, byla odsouzena v listopadu 2021 k pětiletému vězení za „činnosti 

ohrožující bezpečnost státu tím, že založila a vedla evangelikální podzemní 

církev“.  

 
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i 

hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám 
uloženo, 

Židům 12:1 
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