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ČEMU PŘIROVNÁME BOŽÍ 

Ježíš vítězí nad satanem, svými odpůrci i světem!

10V sobotu učil v jedné synagóze.

byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit.

"Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce;

Boha. 14Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl 

zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, 

a ne v den sobotní." 15Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každ

nebo osla od žlabu a nevede ho napájet?

satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"
17Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý

podivuhodnými činy, které Ježíš konal.

přirovnám? 19Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho 

strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích."
21Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí."

Shrnutí:   

Přes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, 

vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lids

protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět.

ÚVOD – KONTEXT 

Buďte připraveni na druhý příchod Ježíše Krista!

Čas je krátký a omezený, proto nesmíme váhat s

v Krista. 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

� Ex 19,5-6; Ez 20,12; Lk 12,40; Lk 13,9; 

 

  SSPPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ  KKŘŘEESSŤŤAANNŮŮ  ÚÚ

EMU PŘIROVNÁME BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ? -

Ježíš vítězí nad satanem, svými odpůrci i světem!
 

v jedné synagóze. 11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; 

byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. 12Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: 

"Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; 13ona se ihned vzpřímila a 

Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl 

zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, 

Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každ

nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? 16A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel 

satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"

Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad 

podivuhodnými činy, které Ježíš konal. 18Řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu je 

Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho 

strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích." 20A dále řekl: "K čemu přirovnám Boží království?

Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí."

Přes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, 

vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lids

protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět.

 
 

Buďte připraveni na druhý příchod Ježíše Krista! 

Čas je krátký a omezený, proto nesmíme váhat s pokáním a vírou 

6; Ez 20,12; Lk 12,40; Lk 13,9;  

ÚÚSSTTÍÍ  NNAADD  LLAABBEEMM  

- LK 12,22-34 

Ježíš vítězí nad satanem, svými odpůrci i světem!

Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; 

Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: 

ona se ihned vzpřímila a velebila 

Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl 

zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, 

Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola 

A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel 

satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?" 

zástup se radoval nad 

Řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu je 

Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho 

e řekl: "K čemu přirovnám Boží království? 

Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí." 

Přes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, 

vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lidské 

protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět. 

pokáním a vírou 
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1. VYSVOBOZENÍ ZE SATANOVÝCH POUT (V. 10-17) 

- Boží milosrdenství vítězí nad náboženstvím 
 

a) Vysvobození  

o Žena 18 spoutaná nemocí od satana 

o Je vysvobozena ze své nemoci mocí Ježíše Krista 

o Během shromáždění v synagoze v den sobotní 
 

b) Odpor 

o Náboženství nechce přistoupit na svobodu, kterou Kristus 

dává 

o Popírá Boží původ zázraku vysvobození od satanské 

spoutanosti 

o Prokazuje se svým pokrytectvím 
 

c) Chvála  

o Ježíš odhaluje pokrytectví 

o Usvědčuje a zahanbuje odpůrce  

o Vede zástup ke chvále Bohu 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� J 5,16-18; Mk 2,27; Ř 3,23; Dt 5,14-15; Lv 26,13; Jk 1,18; 1Pt 1,23; Gal 5,1; 2Tm 

3,5; Lk 11,52; Lk 6,11; J 11,53; 1Pt 5,7; Lk 5,25-26; Lk 7,16 
 

2. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JAKO ZRNKO HOŘČICE (V. 18-19) 

- Bůh začíná maličkými věcmi 

a) Začíná v Ježíši Kristu 
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o Přes 12 učedníků 

o Ke 120 před Letnicemi a 3000 po Letnicích 

o Jde do celého světa 

o Končí nespočetnými zástupy před Božím trůnem 

 

b) Boží království je jisté a nepohnutelné 

o Bůh zaslíbil, že vyroste jako strom – a udělá to 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

� Sk 1; Sk 2,41; Sk 4,4; Ř 15,19.23; Mt 1,21; Mt 16,18; Mt 11,28;  
 

3. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JAKO TROCHA KVASU (V. 20-21) 

- Bůh začíná neviditelnými věcmi 

a) Bůh začíná neviditelným jednáním v srdci člověka 

o Duch Svatý dává nový život (znovuzrození), víru a pokání 

o Kristus začíná vládnout v srdci člověka a tato vláda se šíří 

o Křesťan se začíná stále více podobat Kristu 

 

b) Bůh svými lidmi (církví) prokvasí celou společnost 

o To je Boží plán, který se naplní 

o Skrze svůj lid Bůh prosazuje svůj plán ve světě 

 

 

Biblické odkazy:  

� Ř 8,29; 2Pt 3,18; Ko 3,12-14; Tt 2,11-14 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 13,10-21 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky – Lukáš 13,21-35 

 

K modlitbám: 

Jarka Zimová – je po operaci kyčle v nemocnici v Litoměřicích.  

Zdena Hartlová – dlouhodobě nemocná (doma) 
 

UZBEKISTÁN Podle zprávy agentury Forum 18 z 26. srpna vtrhlo asi 

dvacet uzbeckých policistů 23. srpna do protestantského kostela v 

Taškentu v době právě probíhající nedělní bohoslužby. Velitel policejního 

zásahu prohlásil, že bohoslužebné setkání je „nepovoleným náboženským 

setkáním“ a žádal, aby všichni přítomní poskytli policii svá jména a 

adresy. Přestože přítomní církevní představitelé předložili příslušné 

dokumenty týkající se oficiální registrace sboru, policisté to ignorovali a 

pokračovali ve svých hrozbách a výsleších. O několik hodin později byl 

zatčen pastor sboru Vladimír Tyo a dalších sedm věřících. Tři z těchto 

zatčených byli do 24 hodin propuštěni. Pastor Tyo a další tři křesťané byli 

následujícího dne odsouzeni k patnáctidennímu vězení. Soud navíc 

přikázal, aby byly zničeny veškeré křesťanské materiály, které byly při 

policejním zásahu zabaveny.  

 

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 

vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

 Titovi 2:14 
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