
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

JEŽÍŠ KRISTUS, SYN BOŽÍ (2PT 1,17) 
Ježíš Kristus je Syn Boží 

 

Dnes se budeme zabývat titulem „Syn Boží“. Podíváme se nejprve na to, 

jak mluví Písmo obecně o Božím synu nebo synech, dále se podíváme na 

to, co znamená „syn“ v souvislosti s Pánem Ježíšem Kristem, protože je to 

syn svého nebeského Otce a nakonec se podíváme na nějaké aplikace. 
 

Text Písma: 2. Petrův 1,17 (ČEP) 

On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: 

Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 

Žalm 2,1-12 (ČEP) 
1Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? 2Srocují se králové země, 

vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: 3„Zpřetrháme 

jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ 4Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, 

Panovníkovi jsou k smíchu. 5Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je 

naplní děsem: 6„Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ 
7Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes 

zplodil. 8Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy 

země. 9Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“ 10Nuže, králové, 

mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! 11Služte Hospodinu s bázní a 

jásejte s chvěním. 12Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže 

jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají! 
 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. V jakém slova smyslu jsou všichni lidé Božími syny? 

2. Jaký je rozdíl mezi naším synovstvím a Ježíšovým? 

3. Proč je naprosto zásadní věřit v Syna Božího? 

 
  



 

 

I. BOŽÍ SYNOVÉ 

 Proč musíme rozumět tomuto pojmu v celé jeho šíři? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 6,1–2; Jb 1,6; 2,1; 38,4–7; Gn 1,1; Ef 3,14nn; Ef 2,1–3; J 1,10–13; 1J 3,1–3; Ř 8,19.32 
 

II. SYN NEBESKÉHO OTCE 

 V čem je Ježíšovo synovství jedinečné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   Jb 2,1; Lk 3,21–22; J 1,25–34; 2Pt 1,16–18; J 3,16; Ko 1,16; J 1,3; Žd 1,3; Ko 1,15; 
 



 

 

III. VÍRA V BOŽÍHO SYNA A JEHO UCTÍVÁNÍ 

 Proč musí být Ježíš centrem našeho uctívání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Sk 8,37; Sk 9,2; Ef 4,13; 1J 5,20; 
 

  

 

 
   AKROBAT, ALČA, ANOA, ANSÁMBL, 

APOSTROFY, ČRTA, DOLŮ, DUHA, 

FÁZE, HODNOTA, HOLE, JARMUZ, 

JARO, KLÍH, LETNIČKA, LYNČ, 

MARS, NÁPLŇ, NOHY, OBRATLE, 

ODESÍLATEL, OHEŇ, OMAM, OZUBÍ, 

POTRUBÍ, PŮLLITR, SATELOID, 

SEREPETIČKA, SKLADBA, SRUBY, 

STÁNÍ, STAŘENA, ŠKOLY, TWIST, 

UJET, VÍKA, VRAK, VÝTVOR, ŽÁBRA, 

ŽRÁT 

Osmisměrka 

Tajenka Lk 1,32 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

 

 

 

Nepál: Noví konvertité vyháněni ze svých domovů 

Anu Dani si vydělávala peníze tím, že předpovídala budoucnost lidí jako 

věštkyně. Když její malá dcera těžce onemocněla a žádné jiné úsilí ji 

nevyléčilo, vzala dívku do křesťanské církve. Pastor se modlil, její dcera byla 

uzdravena a Anu okamžitě uvěřila v Krista a odvrátila se od svých okultních 

praktik. Anuin manžel Prakash trpěl duševní chorobou a pokusil se pastora 

zabít, ale nakonec byl na základě modliteb uzdraven a poté se stal věřícím. 

Když se Prakashova rodina dozvěděla o jejich obrácení, byli manželé 

vyhnáni z rodinného domu. Mladá rodina dočasně zůstala v církevní budově, 

ale chce si postavit malý dům, kde by mohla pokračovat v následování Ježíše. 

Anu a Prakash byli v srpnu společně pokřtěni. 

 

 

 
Písně:  

Pojď, teď je ten čas (39), Hlahol zem Pánu (15), Nad všechny krále (32) 

Chci jít za tebou (16) 

Veď mě stále blíž (52) 

Jsme Tvůj lid (24) 

 

 

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

1. Janův 5,12     


