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Křesťané věří, že realita má materiální a duchovní stránku a obě dvě se 

navzájem doplňují a _____________________. 

  

Biblické odkazy:  

 Ko 1,15‐16; Ef 1,22‐23;  
 

1. JEŽÍŠ PROKAZUJE SVOU MOC NAD DUCHOVNÍM SVĚTEM 

(V. 3137) 
Když Ježíš kázal, tak lidé žasli nad jeho učením. Ale ke znovuzrození 

nestačí úžas, ale je třeba opravdová ____________________. 

Lidé žasli, protože: 

1. Ježíš kázal ________________ (J 8,32) 
2. Ježíš učil věci, které byly podstatné a __________________. 
3. Ježíš učil s opravdovou láskou k člověku (Lk 19,10). 
4. Ježíš potvrzoval své učení jednáním a odpovídajícím způsobem života. 

5. Ježíš učil s ____________________, kterou měl od Otce.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 4,13‐16; Lk 4,16; Lk 18,8; Mt 7,28‐29; J 8,32; Jk 1,21; J 8,26;  
 

2. JEŽÍŠ PROKAZUJE SVOU MOC NAD FYZICKÝM SVĚTEM (V. 

3841) 
Ježíš neodvádí polovičatou práci ‐ uzdravuje a posiluje tak, aby člověk 

mohl vstát a _________________. 
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Ježíš slouží lidem osobně ‐ zabývá se každým jednotlivcem a také slouží 

efektivně.  

Ježíš zakazoval démonům mluvit, protože: 

1. Nechtěl mít ďábelské ____________________ 

2. Nechtěl, aby ho lidé chtěli prohlásit za krále.  
3. Nesouhlasilo to s tím, proč přišel. 

 

 

  

Biblické odkazy:  

 1Te 1,9; Ř 6,17‐19; Ř 12,1; Žd 12,28; Jk 2,19; J 14,23;  

 

3. JEŽÍŠ SE NENECHÁ ODVÉST Z CESTY DOBRÝMI VĚCMI (V. 

4244) 
Ježíš odešel na pusté místo, aby se modlil a měl soukromý čas s Otcem.  

Ježíš hledal to nejlepší pro Boží slávu ‐ a to lze jen v nejtěsnějším vztahu 

s nebeským Otcem.  

Nejdůležitější věc ve vztahu k Bohu = strávit čas ve společenství s ním. 

Nejdůležitější věc ve vztahu k lidem = sdílet s nimi dobrou zprávu o Božím 

království.  

  

 Biblické odkazy:  

 Mk 1,35; J 11,41‐42; J 4,34; J 15,1‐2 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 4,31‐44 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky  

 

 

Modlitby vděčnosti: Anna Ch. v pořádku podala všechny žádosti ohledně 

trvalého pobytu pro sebe i prodloužení pobytu pro Alenu a 

Irenu. 

  Dobře složené zkoušky Pavla B. a Aleny K.  

   

Modlitební předměty: English Camp (bude od 5.7. do 12.7.) 

13. července bude u nás kázat Denis McBride ‐ kázání bude evangelizačně 

zaměřeno ‐ je to příležitost k pozvání nevěřících přátel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele 

evangelia a cele se věnuj své službě. 

2 Timoteovi 4,5   
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