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BYL JSEM SLEPÝ A NYNÍ VIDÍM! 
 (J 9, 1-7) 

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 

mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.  

 

 
 

Jan 9:1  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 

2  Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten 

člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" 

3  Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se 

na něm zjevily skutky Boží. 

4  Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. 

Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 

5  Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 

6  Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému 

tím blátem oči 

7  a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 

`Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 
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I. ÚVOD: PŘICHÁZÍ SVĚTLO, TMA JIŽ USTUPUJE  
Biblické odkazy:  

�  J 7:37-38; J 8:11-12;  

 

 

II. LEKCE PRO UČEDNÍKY 

a) V jejich nitru to vře  

b) Palčivá otázka: kdo za to může  

 

Biblické odkazy:  

�  J 8:58; Ř 5:12; J 8:44; Gn 3;  

 

 

III. SLEPÝ OD NAROZENÍ: CO TO ZNAMENÁ  
a) Vůbec neví, jak vypadá život ve světle  

b) Je zcela uzavřen do svého světa a nemůže se z něj vymanit  

c) Bůh má moc jej uzdravit 

 

Biblické odkazy:  

�     J 9:32; Ko 1:16;  

 

IV. ODHALENÍ BOŽÍCH SKUTKŮ  
a) Bůh je plný milosrdenství 

b) Bůh má moc udělat to, co je pro kohokoliv jiného nemožné 

c) Bůh skutečně hříchy odpouští 

 

Biblické odkazy:  

� 1J 3;,8; Ř 5:6-8; J 11; 1 J 1:9; Zj 5:13;  
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V. SVĚTLO SVĚTA SVÍTÍ 
Biblické odkazy:  

� Mt 5:14; J 3:16-18; Lk 15:10; 2Kr 5:10;  

 

  

ŠKLEB, HYBERNA, LŽÍCE, 

OBALEČI, UCPAT, ODPOR, TEMPA, 

PAŽBY, KVALT, VLNKA, POHAN, 

BULDOCI, ESTÉT, STOHY, ŠICHTA, 

CHERUB, ŽEBRO, VEMENO, BOHÉM, 

ATLET, OSKAR, AMANT, ÚSTAV, 

BUSTY, OLEJE, PSANÍ, TORBA, 

HLTAN, APELY, PASÁŽ, NELAD, 

KOTÍK, KADEŘ, BALKÁN, RAMPY, 

TRÁVY 

Tajenka: 

 

_________________________ 

Otázky:   

1. Proč potkali právě slepého člověka? 

2. Proč byl ten člověk slepý? 

3. Proč byl slepý uzdraven? 

 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

5. listopadu 2017 © BSK 

OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební zápas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jonáš 

Petrák (Žalm 38), písně Markéta Borovanská. 
 

Egypt: Unesená koptská dívka se vrátila domů  

Šestnáctiletá koptská křesťanka, unesená 28. června, se nedávno vrátila k 

rodině. Policistům se ji podařilo vypátrat 30. září ve městě nedaleko Káhiry; 

při akci také dopadli a zadrželi její únosce. Marilyn pochází z vesnice v 

guvernorátu Minjá, zadržována byla ve městě nesoucím název „10. 

ramadán“ vzdáleném několik stovek kilometrů. Kněz Boutros Khalaf 

(vedoucí společenství, ke kterému dívka patří) uvedl, že únosci s Marilyn 

„nezacházeli dobře“, ale že je „velice šťastná, že je opět s rodinou“. Marilyno 

zmizení bylo podobné případům dalších křesťanských dívek, které se 

dostaly do hledáčku příslušníků radikálních islámských skupin. Po únosu 

a vynucené konverzi k islámu jsou buď donuceny k uzavření sňatku, nebo 

za nemalou finanční částku prodány do zahraničí. Podle svědectví 

bývalého únosce patří ke standardním postupům radikálů získání důvěry 

dívek vyznáním předstírané lásky a slibem, že se kvůli nim obrátí ke 

křesťanství. Nic netušící dívky odejdou z domova a nedojde jim, že se ve 

skutečnosti jedná o pouhou manipulaci a faktický únos.  

Zatímco můžeme být vděční za Marilyno propuštění, nezapomínejme se 

modlit za její citové i duchovní uzdravení, aby si zachovala pevnou víru a 

pozitivní postoj k životu. Přimlouvejte se také za mnohé dívky, které jsou 

stále drženy v zajetí, odloučené od svých blízkých. 

 

Matouš 10:16  Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní 

jako hadi a bezelstní jako holubice. 


