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JAK ŽÍT PRO VĚČNOST?
(J 12:20-50)
Světlo naplňuje věčný život; tma v něm nemá místo.
Jan 12:35 Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi.
Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma;
kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 36 Dokud máte světlo, věřte ve
světlo, abyste se stali syny světla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel
a skryl se před nimi.
37 Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; 38 a tak se
naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš: `Hospodine, kdo uvěřil
našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova?´ 39 Proto
nemohli věřit, neboť Izaiáš také řekl: 40 `Oslepil jim oči a zatvrdil
jim srdce, takže nevidí očima a srdce nepochopí, neobrátí se a já je
neuzdravím.´ 41 Tak řekl Izaiáš, neboť viděl jeho slávu a mluvil o
něm.
42 Přesto v něho uvěřili mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům
se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagógy.
43 Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. 44 Ježíš hlasitě
zvolal: "Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal.
45 A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. 46 Já jsem přišel na
svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
47 Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel
jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. 48 Kdo mě odmítá a
nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem
mluvil, to jej bude soudit v poslední den. 49 Neboť jsem nemluvil
sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit

a co říci. 50 A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluví,
mluvím tak, jak mi pověděl Otec."

I.

ŽÍT PRO VĚČNOST ZNAMENÁ UVĚŘIT JEŽÍŠI (12:2024)
A.

Ježíš a lid izraelský

B.

Ježíš a řečtí poutníci

Biblické odkazy:
 1K 15:32; Ř 9:4-5; Mt 15:21-28; J 11:15; Ef 2:14-18; 1 J 1:9

II. ŽÍT PRO VĚČNOST ZNAMENÁ ZEMŘÍT PRO ČASNOST
(12:25-28)
A.

O učednících

B.

O Kristu

Biblické odkazy:
 Mt 26:39; Ř 6:23;

III. ŽÍT PRO VĚČNOST ZNAMENÁ ŽÍT VE SVĚTLE (12:2950)
Biblické odkazy:
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 Da 7:13; Iz 53:3; Žd 3:7-8;

VZDOR,
OLYMPUS,
VAŘÁK,
RISKUJ, SÝKORA, ARÁBIE, OPAVA,
CHODBA, ODPAL, GRIMASA, SLÁMA,
OCTAN, VYVDAT, TRDLO, VÝRAZ,
ULITA, FARSA, SNOPY, PROUDY,
RUINA, DOLAR, RAMBO, PROVÉST,
ELMAR, UHLÁK, SRPOŠ, KARAS,
DRYÁK, CHVÁLA, VOLIČ, ARKÝŘ,
PRVOCI, ZNALÝ, PÁVICE

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Proč nepřišli řečtí poutníci rovnou za Ježíšem, ale prosili
Filipa a Ondřeje o pomoc?
2. Proč Bůh Otec řekl z nebe, že se oslaví?
3. Jak se Bůh v Kristu oslavil?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve.
Kázání Pavel Borovanský, vedení Karel Jiroušek (Žalm 54), Večeře
Páně a písně Jan Suchý.
Indie: Pastor nalezen zavražděný ve svém domě
20. ledna byl ve svém domě nalezen zavražděný pastor – pouhý týden poté,
co místní hinduističtí radikálové podali stížnost, že se cítí být obtěžováni.
Třiačtyřicetiletý Gideon Perijasvami pastoračně vedl společenství
Machnjim v osadě Adjačeri v distriktu Kančipuram v jižní Indii. Podle
dostupných zpráv bylo sice vše naaranžováno jako sebevražda, nicméně
existují náznaky, že se jednalo o vraždu, včetně řezné rány na krku skryté
pod oprátkou. Policisté se původně vůbec nechtěli případem zabývat. Po
stížnostech příbuzných pastora Gideona však nakonec přislíbili, že vše
důkladně a spravedlivě vyšetří. Po celém Tamilnádu jsou v reakci na
pastorovo úmrtí organizovány protesty, jejichž účastníci se dožadují přijetí
účinných opatření, která by pomohla případům pronásledování křesťanů
předcházet. Pastor Gideon konvertoval od hinduismusu před 25 lety,
společenství v Adjačeri vedl více než 12 let. Místní hinduističtí radikálové
byli existencí společenství rozhořčeni a snažili se proti němu bojovat
zejména kvůli živému svědectví a zvěstování evangelia příslušníkům
nižších kast. Navzdory všem protestům pastor Gideon před smrtí prohlásil:
„Nemám s tím problém. Dá-li Bůh, zemřu jako mučedník pro Krista; služba
však neskončí.
A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel
ji nepřemohou. Matouš 16:18
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