
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

ZAKOTVENI V KRISTU (J 17,2) 

Křesťanská zralost VI. 
 

Dnešní text ukazuje na Pána Ježíše Krista, mluví o jeho moci, mluví o jeho 

díle a ve vztahu k našemu tématu, ke zralosti, mluví o tom, jak máme být 

zakotveni v Kristu, zakořeněni do něj. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
1Toto Ježíš pověděl, pozvedl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe. 2Tak jako jsi mu dal moc nade vším tělem, aby všem těm, které jsi mu 

dal, dal život věčný.  3Toto pak je život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ 

  

Otázky ke kázání:  

1. Kdy dostal Ježíš moc nade vším tělem? 

2. Kdy Otec rozhodl o tom, které z lidí dá Synovi? 

3. Jak se někdo může stát Božím dítětem? 
 

ÚVOD 

 Jak může být zralost zodpovědnost člověka a současně 

důsledek Boží práce v člověku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Pt 1,5-8;  
 



 

 

I. JEŽÍŠ – PÁN NADE VŠÍM TĚLEM 

 Jak Otec oslavil Syna v minulosti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 1,3; Ko 1,16; Žd 1,2; Mt 28,18; Da 7,13-14;  
 

II. JEŽÍŠ – VLASTNÍK JEMU DAROVANÝCH 

 Jak Syn oslavuje Otce v přítomnosti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 1,10-13; J 6,37-39.44; J 14,6; J 10,26-28; Ef 1,4-5 
 



 

 

III. JEŽÍŠ – DÁRCE ŽIVOTA 

 Kde najdeme věčný život? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 1,4-5; J 5,26; J 6,47-48.68-69; J 7,38; J 8,12; J 10,10; J 11,25; J 14,6; Mt 25,21; Tt 2,12-13; 

2Pt 1,3; Ko 2,6-7 
 

  

 

 
   ÁCHAT, ALPY, APROXIMACE, 

CIKÁDA, CIRY, DISKETY, EJEKTORY, 

FLERETY, HNĚDOZEM, HŘEBCI, 

CHŮDY, INDEX, IONY, JARO, 

JEŠTĚŘI, JEZERO, KNOT, 

KOCOVINA, LÝTKO, MRÁZ, 

NÁJEMNÉ, OBERON, ODKRYTÝ, 

OHIO, OKAP, OKOL, PATRNĚ, 

PEŘEJ, PLÁNY, PLYNY, ROUS, 

SCHŮZKA, SLAMĚNEC, SOBI, 

STAVIVA, SVAH, TLACH, VNIK, 

VZOREC, ZBROJ, ZDAR 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 3,15 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,2).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení K. Trnka, 

památka P. Petrecký, chvály M. & J. Petrecké. 

 Po shromáždění budeme mít od 1300 s bratry vyučování (Biblické 

staršovství lekce 10, s. 230-236) v kanceláři, a bude to s obědem (pizza). 

V sobotu 24. listopadu je v hotelu Kladno v Kladně konference „Úsilí o 

svatost“. Pokud ještě nejste přihlášeni, přihlaste se co nejdříve. 

V neděli 15. 12. bude od 18 hodin evangelizační vánoční koncert pro přátele 

ve velkém sále Domu dětí a mládeže v Karlíně (Karlínské spektrum), 

Karlínské náměstí 7. Pozvánky budou k dispozici.   

  

Indie: Budovy používané domácími společenstvími pod dohledem ve 

snaze zabránit pořádání bohoslužeb 

Policisté v indickém svazovém státě Tamilnádu bedlivě střeží několik domů, ve 

kterých se v minulosti scházeli členové domácích společenství, aby zabránili jejich 

využívání k pořádání křesťanských bohoslužeb. V několika osadách byli křesťané 

dokonce požádáni, aby se přestali scházet úplně. Pastoři těchto malých společenství 

jsou nejrůznějšími způsoby obtěžováni a vyzýváni, aby si před konáním společných 

shromáždění zajistili povolení od okresních úřadů. 

Indie je oficiálně sekulární země a na několika soudních slyšeních již padl verdikt, 

že k bohoslužbám v soukromých domech a bytech žádné povolení není zapotřebí. To 

však nebrání místním úředníkům, aby povolení vyžadovali, často v reakci na stížnosti 

místních obyvatel, kteří si nepřejí, aby byly v jejich okolí vyvíjeny jakékoli křesťanské 

aktivity. 

 

 

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život.  

Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 

Jan 11,25 


