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CESTA ZA NADĚJÍ (MT 2:1-12)
Klaňme se správnému Králi
1 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci
od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu
a přišli jsme se mu poklonit."
3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se
má Mesiáš narodit.
5 Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
6 `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty
judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu,
Izraele.´"
7 Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy
se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:
8 "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte
mi, abych se mu i já šel poklonit."
9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na
východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli
se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.
12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali
do své země.

Otázky pro děti:

1. Kolik mudrců se přišlo poklonit narozenému Spasiteli?
2. Kam mudrci došli?
3. Co znamená slovo Mesiáš?

ÚVOD:
1. Touha po naději
 Ř 1:23. Kaz 3:11

I.

MUDRCI HLEDAJÍ KRÁLE ŽIDŮ 1-2

1. Mudrci přicházejí z východu

2. Ukazatel naděje
Biblické odkazy:


Žd 4:12;

II. HERODES V OHROŽENÍ 3-8
1. Hvězda, kterou viděli mudrci

2. Dobrá zpráva
Biblické odkazy:


Ex 13:21-22; Lk 2:11;

III. MUDRCI SE KLANÍ A UCTÍVAJÍ MESIÁŠE 9-12
2

1. Záchrana skrze víru

Biblické odkazy:
 Iz 53:12; 1Tm 2:5; Žd 7:25; 1J 4:9; Zj 1:17

Osmisměrka

DĚKAN,
DŮRAZ,
POKLADY,
DARDA, PONOR, DRDOL, KORZO,
ČERVI, ODDYCH, OLOVA, ROURA,
PRÉMIE, SYNOVÉ, KRŮTY, DÉLKA,
EDUARD,
FOTON,
PRŮLIV,
COULOMB,
POSEL,
ODTOK,
CHUDÁK, NÁPLET, SCIFI, DÁVKY,
DOVOZ, VERZE, PRYŽE, ZEVLOUN,
PRALES, ODEZVY, OBRYS, ŠÍDLA,
EPIZOM

Tajenka:
_________________________
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
27.12. úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
31.12. sobota 1700– setkání u Suchých v Žandově – všichni jsou srdečně
zváni
1.1.2017 neděle – shromáždění nebude
3.1.2017 úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
8.1.2017 neděle 930 – Společné shromáždění a oběd domácích víry i hostů
(kázání Jan Suchý, vedení Jaroslav Kernal - Iz 61, Památka Páně
Pavel Borovanský, písně Markéta Borovanská).

Írán: Zadržovaní křesťané se mohli „na podmínku“ vrátit domů
Představitelé íránského režimu se rozhodli projevit ‚shovívavost‘ a umožnili třem
ázerbájdžánským křesťanům, obviněným z misionářských aktivit a protistátní
propagandy, aby se 6. listopadu po více než čtyřech měsících strávených ve vězení
vrátili domů.
Eldar, Yusif, Bahram a Naserbyli zadrženi 24. června, když příslušníci
bezpečnostních složek v Teheránu podnikli razii na oslavě zásnub, které se
křesťané účastnili. Dva měsíce byli Ázerbájdžánci zadržováni na samotce a
neustále vyslýcháni, bez možnosti komunikace s okolím, kontaktování
velvyslanectví nebo právního zástupce.
Příbuzní a přátelé stále žádají íránské orgány, aby zprostily propuštěné křesťany
veškerých obvinění. Doufají, že „íránský režim bude ke všem vězňům přistupovat
spravedlivě a dbát na zachování jejich důstojnosti“ a že „lidé již nebudou trestáni
za svou víru nebo náboženské aktivity“.
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás,
abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.
2 Korintským 5:18-19
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