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vrabců. 8Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka 

přizná před Božími anděly.
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Biblické odkazy:  

� Lk 11,52; Lk 11,35; Lk 11,53
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Pozor na kvas farizeů!
 

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit 

nejprve ke svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před 

Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude 

Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili 

v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. 4Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se 

těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. 5Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte 

se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před 

Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho 

ám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka 

přizná před Božími anděly. 9Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími 

Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se 

u svatému, odpuštěno nebude. 11Když vás povedou do synagóg a před 

úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete.

svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci."

Pán Ježíš znovu varuje před pokrytectvím, které se šíří jako kvas těstem. 

Jedinou cestou je otevřený život v bázni před Boží tváří, spolehnutí se na 

Kristovo dílo a na vedení Duchem Svatým.

 

 

OKOLNOSTI DĚJE  
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1. PŘED BOHEM SE NIKDO NESKRYJE (V. 1-3) 

- Ježíš varuje před pokrytectvím farizeů 

a) Kvas prokvasí všechno těsto  

o Kvas je obrazem učení farizeů  

o Toto učení může nakazit člověka tak, že zatvrdí své srdce 

o Toto učení může prokvasit celé sbory 

 

b) Pokrytectví je divadlo pro lidi kolem 

o Pokrytectví ukazuje člověka v jiném světle, než jaký 

doopravdy je. 

o Pokrytectví je vždycky podvodem vůči druhému člověku. 

 

c) Každé pokrytectví bude jednou odhaleno samotným Bohem 

o Nedá se skrýt to, co je uvnitř. Nakonec to vždy vyjde najevo. 

o Některé věci vyjdou najevo až v den soudu. 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� Mt 16,12; Ga 5,9; Gn 27; 2Kr 5,20-27; Sk 5,3-5; 1 Tm 5,24-25; Mt 23,3-4 
 

2. JEN BÁZEŇ PŘED BOHEM JE SPRÁVNOU MOTIVACÍ (V. 4-7) 

- Ukážu vám, koho se máte bát! 

a) Ježíš nás vede k bázni před Bohem 

o Naše jednání nemá být motivované strachem z lidí (což vede 

k pokrytectví), ale strachem z Boha (což vede k víře). 
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b) Strach z Boha nás vede do Boží náruče 

o Když víme, jaký Bůh doopravdy je, tak hledáme řešení svého 

života jenom u něj.  

o Bůh o nás ví a postará se o nás.  

o Bůh nás dokonale zaopatřil spasením v Ježíši Kristu 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

� Př 14,26-27; Ž 89,8; Lk 11,40; 2K 5,21; Ř 8,32 
 

3. JEN SPOLEHNUTÍ SE NA KRISTA JE CESTOU BOŽÍ (V. 8-12) 

- To není cesta rouhání, ale naopak vedení 

Duchem Svatým 

a) Ježíš se k nám přizná 

o Každý, kdo vyznává Krista, bude přijat Kristem před anděly 

 

b) Rouhání se Duchu Svatému 

o To je rozpoznání a pochopení díla Ježíše Krista a vědomé 

odmítání tohoto díla, které je dílem Ducha v člověku 

o Opravdoví křesťané se ho nemohou dopustit 

 

c) Duch Svatý se přiznává ke křesťanům (k těm, co vyznávají Krista) 

o Duch svatý naučí křesťany, co mají říkat před těmi, kdo se 

rouhají  

 

Biblické odkazy:  

� Ko 2,9; Lk 7,21-22; Lk 11,16; Lk 11,45; Mk 3,28-30; Lk 10,13; 1J 1,7-9; Žd 3,7-10 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 12,1-12 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Pátek 1730 – Skupinka u Borovanských (4. 9. 2009) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky – Jozue 22 

 

K modlitbám: 

Když muslim uvěří v Mesiáše, znamená to pro něj víc než pouhou změnu 

náboženství. Opuštěním islámu člověk ztrácí svou identitu. Noví věřící jsou 

často zavrženi ostatními muslimy a vlastní rodinou, někdy se musejí nechat 

rozvést a přijdou o děti. Kromě toho mohou přijít také o dědictví, o 

zaměstnání, o střechu nad hlavou, často je jim vyhrožováno zabitím a 

někteří z nich jsou skutečně zavražděni. V mnoha případech kvůli obavám z 

pronásledování zachovávají svou víru v tajnosti. Mnozí z nich žijí v izolaci a 

je pro ně velmi obtížné si víru udržet.  

Podle islámského právního řádu šaríi muslim nesmí své náboženské 

vyznání změnit. V Saúdské Arábii, Íránu, na Maledivách, v Afghánistánu 

nebo Jemenu může být člověk odsouzen k smrti, pokud se zjistí, že se 

obrátil od islámu. Zabitím však nevyhrožují jen státní orgány. V 

Afghánistánu a některých zemích bývalého Sovětského svazu se rodina 

nového věřícího někdy pokusí zachránit svou čest prolitím krve (je 

považováno za ostudu, když někdo z rodiny opustí islám). Také islámští 

fundamentalisté v Somálsku pořádají na nové věřící hony a snaží se je 

připravit o život. 
 

Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 

1 Petrův 5:7 
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