
J 6,52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" 
J 6,53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho 
krev, nebudete mít v sobě život. 
J 6,54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 
J 6,55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 
J 6,56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
J 6,57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze 
mne. 
J 6,58 Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí 
tento chléb, živ bude navěky." 
J 6,59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. 
J 6,60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může 
poslouchat?" 
 
Mt 5,29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby 
zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. 
Mt 5,30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby 
zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. 
 
Mt 18,2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 
Mt 18,3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do 
království nebeského. 
Mt 18,4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. 
Mt 18,5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. 
Mt 18,6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by 
bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. 
Mt 18,7 Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho 
přijdou. 
Mt 18,8 Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, 
vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen 
do věčného ohně. 
Mt 18,9 Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do 
života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. 
Mt 18,10 Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, 
že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. 
Mt 18,11 Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. 
 
Mk 9,42 "Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu 
bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. 
Mk 9,43 Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, 
než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. 
Mk 9,45 A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než 
abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. 
Mk 9,47 A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království 
jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 
Mk 9,48 'kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.' 
 
 
 
 



Mt 10,33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 
Mt 10,34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 
Mt 10,35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; 
Mt 10,36 a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'. 
Mt 10,37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. 
Mt 10,38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. 
Mt 10,39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 
 
 
J 13,38 Ježíš odpověděl:(Petrovi) "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než 
kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." 
J 14,1 "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
J 14,2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, 
abych vám připravil místo. 
J 14,3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, 
kde jsem já. 
Mt 10,32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v 
nebi; 
 
 
Ježíši, to snad nemyslíš vážně 
 

Ježíši ty jsi se snad zbláznil! Patrně tak nějak by zněly titulky novinových článků, kdyby Ježíš 

byl naším součastníkem. My dnes žijeme v postmoderní době, to znamená například, že 

každý může mít svou pravdu a co je vlastně pravda, atd. Profesor J.Fuchs z filozofické fakulty 

říká, že takto rozvrátit pravdu, jak to dělá naše moderní společnost, je cesta do pekel. Nakonec 

důsledky takového myšlení se začínají velice projevovat v hospodářství celého vyspělého 

světa.“Každý má svá práva, ale málokdo má také povinnosti.“ Nikdo nechce mít 

odpovědnost. 

 

V jakém protikladu je Ježíšovo učení. Ježíš říká: jsi odpovědný před Bohem za svoji věčnost. 

Nemyslím, že Ježíš nechtěl šokovat, když prohlásil, že je lépe si useknout ruku a vejít do 

Božího království, než ho ztratit. On stanovil hodnotu. Vejít do Božího království je tak 

důležitá věc, že je důležitější než zdraví. Když domýšlíme dopad Ježíšových slov tak být 

mrzákem v té době znamenalo být žebrákem. Vejít do Božího království je víc než být 

nezávislý, udělat kariéru, mít rodinu, postarat se o ni, postavit dům, dát dětem vzdělání. Je 

lepší , když toto vše ztratíš a vejdeš do božího království. 

Vzpomínám na mého otce, když mi říkal: uč se chlapče! V mých náctiletech to byla 

informace, kterou jsem bral vážně asi takhle: „no jo“. Mám dojem, že když čteme tato 

Ježíšova slova, podvědomě se v nás ozve podobný komentář: „no jo“. Nebo jak říkali 

učedníci: „Kdo to může poslouchat.“ 

Když se zamyslíme, kolikrát denně vyhovíme svým sklonům, povaze, pohodlí, nebo dosažení 

něčeho, co chceme, po čem toužíme. Neuvědomujeme si, že prodáváme své „prvorozenství za 

čočovici“. Ježíš říká: je to důležitější než si uvědomujete! 

Mt 10,38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. 
 

Když čteme epištoly tak jsme překvapeni kolik je v nich etiky. 

 

 

 



 

 Ef 4,17 To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých 
marných představ. 
Ef 4,18 Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé 
srdce. 
Ef 4,19 Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. 
Ef 4,20 Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili - 
Ef 4,21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. 
Ef 4,22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 
Ef 4,23 obnovte se duchovním smýšlením, 
Ef 4,24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 
Ef 4,25 Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla. 
Ef 4,26 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce 
Ef 4,27 a nedopřejte místa ďáblu. 
Ef 4,28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co 
rozdělit s potřebnými. 
Ef 4,29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, 
kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. 
Ef 4,30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. 
Ef 4,31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá 
špatnost; 
Ef 4,32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám. 
Ef 5,1 Jako milované děti následujte Božího příkladu 
Ef 5,2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž 
vůně je Bohu milá. 
Ef 5,3 O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se 
sluší na ty, kdo patří Bohu. 
Ef 5,4 Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! 
Ef 5,5 Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou 
peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. 
 

Byli jsme na společné sborové dovolené. Mohli jsme prožívat částku Boží milosti, kterou 

mohou prožívat právě ti, kteří žijí v lásce Kristově. Přemýšlejme o tom jak žijeme, jestli jako 

milované děti následujeme Božího příkladu, nebo jako děti tvrdohlavé. Zkoumejme naší lásku 

k Pánu Ježíši. Modlím se za to, abychom se dokázali dívat na svůj život ve světle Ducha 

svatého. Jsem přesvědčen o tom, že Má Bůh pro nás úkol i pro naše město, abychom nesli 

evangelium zprávu o odpuštění a o milosti. K tomu je třeba abychom měli čistá srdce. Kéž 

nám k tomu dá milost. 


