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POZNEJTE VELIKOU RADOST!
(LK 2,1-20)
Z čeho se raduje celé nebe, to je nyní zvěstováno lidem: narodil se
Spasitel.
Lukáš 2:1-20 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2Tento první majetkový soupis
se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3Všichni se šli dát zapsat, každý
do svého města. 4Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska,
do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu
Davidova, 5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala
dítě.
6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7I porodila svého
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro
ně nenašlo místo pod střechou.
8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách
u svého stáda. 9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila
kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10Anděl jim řekl: „Nebojte se,
hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 12Toto vám bude
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 13A hned tu
bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 14„Sláva
na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do
Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 17Když
je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 18Všichni, kdo to slyšeli,
užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. 19Ale Marie to všechno v mysli

zachovávala a rozvažovala o tom. 20Pastýři se pak navrátili oslavujíce a
chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

I.

KDYSI KDESI, BYLO NEBYLO?

a)

Náš Štědrý den

b)

Narození Ježíše je zakotveno historicky

Biblické odkazy:
 Lk 1:1-4;

II. PROČ SE TO STALO?
a)

Co je tak zvláštního na tom, že se narodí dítě?

b)

To dítě je dlouho zaslíbený Mesiáš, Vykupitel

Biblické odkazy:


Lk 1:26-33; Lk 1:34-37; Lk 2:28-32; Iz 7:14; Iz 53:1-4; Sk 3:26;

III. A CO TO ZPŮSOBILO?
a)

Potřebujeme zachránit

Biblické odkazy:


Mt 5:45; Ř 1:19-21; Ř 3:10-12; J 3:16; 1 J 1:9; Mt 7:13-14; 2 K 4:16-18
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HLTAN, CIZINEC, KALUP, KAKAO,
KNOTY, KAMIL, PSINA, OSADY,
SATIRA, HODINA, PATRA, PASUS,
SKUTA, KATAN, OPONA, RÁMCE,
STOPAŘ, DCERA, DANIO, NIDACE,
ŠIŠKA, STRÁŇ, NÁPOR, OTISK,
TULÁK,
ESTÉTKA,
VIBRACE,
CHARTA, ZÁPAS, KOALY, KAŽDÝ,
ČÍSLA, POPEL, BEATA, HRÁST,
HYMNA, FRÉZKA

Tajenka:
_________________________

Otázky:
1. Kde se Ježíš narodil?
2. Kdo je otec Pána Ježíše?
3. Proč se Ježíš narodil?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblická hodina 26.12.2017 nebude.
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, písně Petr
Svoboda, vedení (Žalm 44) a Večeře Páně Jan Suchý.

Laos: Propuštění křesťanů zadržovaných pro svou víru
Letos v září policisté zadrželi šest křesťanských manželských párů a
následně je osm hodin vyslýchali. Po celou dobu na ně také vyvíjeli nátlak,
aby se zřekli své víry a přestali pořádat bohoslužby. Dva čerstvě obrácené
páry při výslechu dostaly strach a víru zapřely, o několik dní později však
rozhodnutí následovat Krista obnovily.
Od té doby však tito křesťané nemohou svobodně vzdávat Bohu chválu ve
své osadě, ale musejí dojíždět na bohoslužby do města. Kromě toho již ve
vesnici nejsou vítáni. Policisté jim navíc během výslechu oznámili, že
pokud budou na své víře trvat, stát jim přestane poskytovat veškeré služby.
Navzdory izolaci a četným dalším problémům vytrvávají tito křesťané ve
víře, ctí Boha a jeho přikázání. Modlete se, aby i nadále sílili v duchu a
prožívali s Bohem hluboký vztah. Kéž svými životy a věrným křesťanským
svědectvím demonstrují jeho nepodmíněnou lásku, milosrdenství a
odpuštění, které se stanou pro jejich sousedy inspirací, aby jej rovněž začali
následovat.

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova;
to je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako
zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.
2 Timoteovi 2:8-9
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