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ÚVOD
Opakování ‐ čtyři chaarakteristtiky znovvuzrozenýých křesťťanů:
oho, že nemohu
n
_
_______
_________________ před svvatým
1. Vědomí to
Bohem.
D
__________________ za naaše hřích
hy ‐ Ježíš Kristus.
2. Dokonalá
3. Vložení ___________________ do Ježííšových rukou
r
(v jjeho dokkonané a
dokonalé dílo na kříži).
k
4. ____________________________ spasení jako daru milosti.

Biblické odkazy:
) Lk 23,41; J 1,29; Lk 23,42; Lk 23,43; J 17,17

1.

JEŽÍŠ POUŽÍVÁ NAPSANÉ BOŽÍ SLOVO (V. 1621)

Ježíš se vrátil v moci Ducha Svatého a ____________________ .
Citace z Izajáše popisuje rozsah Ježíšovy služby:
Ježíš měl KÁZAT:
1. Chudým ‐
2. Zajatým ‐
3. Slepým ‐
4. Vyhlásit dobu ____________________
Ježíš používal Boží Slovo, protože ho považoval za _________________.

Biblické odkazy:
) Iz 61,1‐2; Lk 4,31; Lk 4,44; Lk 6,6; Lk 7,1; Lk 8,1; Iz 55,1‐3; J 7,37; Sk 26,18; 2K
4,3‐4; Lk 10,26; Mt 22,29; J 10,34‐35
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2.

JEŽÍŠ VYKLÁDÁ BOŽÍ SLOVO (V. 2230)

Ježíš vykládá Písmo __________________.
Používá dvě ilustrace, které odhalují nitro posluchačů a vedou je k reakci.
1. Příběh chudé _____________ ze Sarepty.
2. Příběh aramejského ____________________ Námana.

Biblické odkazy:
) Sk 22; Mt 13,58; J 7,52; 1Kr 17; 2Kr 5; J 10,18

ZÁVĚR (V. 1315)
Nemáme žádný doklad o tom, že by se Ježíš ještě někdy vrátil do Nazaretu.
Tito lidé propásli čas milosti. A to je pro nás varování.
Příběh Námana a chudé vdovy ze Sarepty nám ukazuje na naši potřebu
_________________ v Ježíše Krista.

Biblické odkazy:
) 2Kr 5,8‐15
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 4,16‐30
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky ‐ Izajáš 55,10‐11.

Za 14 dní (15. června) budeme mít shromáždění se společným obědem
v Domě techniky.
Modlitební předměty: English Camp, situace Anny ohledně vyřízení
trvalého pobytu v ČR.

Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím‐li
sám za sebe.
Jan 7,17
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