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BŮH JE S NÁMI! 
 (MT 1,23) 

 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.  

(J 1:14)   

 

Matouš 1:18  Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria 

byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že 

počala z Ducha svatého. 

19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto 

se rozhodl propustit ji potají. 

20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a 

řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou 

manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 

21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z 

jeho hříchů." 

22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy 

proroka: 

23  `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to 

jest přeloženo `Bůh s námi´. 

24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl 

Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 

25  Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 
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I. PRONIKNOUT ZA OPONU K PODSTATĚ 

A. Tři příklady 
Biblické odkazy:  

 Ž 19:2-3; Ř 3:10.22-23; Mt 1:23;  

 

II. NAROZENÍ JEŽÍŠE  
A. Proč je narození Ježíše tak důležité?  

B. Bylo předpovězeno  

Biblické odkazy: 
 Iz 7;:6.14;  

 

III. NAPLNĚNÉ PROROCTVÍ  
A. Význam Izajášova proroctví 

B. Narozen z panny  

C. Jeho jméno je Immanuel 

 

Biblické odkazy:  
 Iz 6:3; J 1:18; 1J 4:8;  

 

IV. SPASENÍ JE V JEŽÍŠI  
 

Biblické odkazy:  
 Iz 9:5; Ř 8:3-4; 1Pt 2:22;  
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OSTNY, SNOPY, DATEL, OTOKY, 

ILUZE, TAMTO, LEMUR, TCHOŘI, 

PARTA, ÚKONY, NANDU, SPRCHA, 

ŠLÁGR, TEREJ, LANÝŽ, OLIVA, 

GUANO, JACHTY, OSIKA, LEDEN, 

DCERA, POSADY, POVEL, TRNOVÍ, 

KOALA, COULY, OBJEV, IKONA, 

POSLI, KYRYS, VEDRO, ŤAPKA, 

RAMBO, IONTY, SATIRA, CESTY, 

ŽVÁST, AVALÁT 

Tajenka: 

Jan 1:18  Boha nikdy nikdo neviděl; …….……………………………, který je 
v náruči Otcově, nám o něm řekl. 

Otázky:   

1. Co znamená jméno Immanuel? 

2. Proč dali Josef s Marií dítěti jméno Ježíš? 

3. Co znamená jméno Ježíš? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblická hodina 25.12.2018 a 1.1.2019 nebude. 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, písně Markéta 

Borovanská, vedení (Žalm 94) a Večeře Páně Jan Suchý. 

Silvestrovské setkání 31.12.2018 v Žandově je od 16,00. Všichni jsou srdečně 

zváni. 
 

Čína: Více než stovka zatčených 

9. prosince ve večerních hodinách policisté v Čcheng-tu v provincii S’-

čchuan zahájili koordinovaný zátah na členy společenství Early Rain 

Covenant (Časný déšť). Po celou noc a následující den přepadali domy a 

přítomné křesťany odváželi pryč. Celkem zadrželi přibližně stovku 

církevních vedoucích a studentů semináře. Někteří z nich, kteří byli později 

propuštěni, hovořili o tom, že s nimi bylo ve vazbě zacházeno nevybíravým 

způsobem a bylo jim odpíráno jídlo a pití.  

Podle poslední zprávy je stále zadržováno více než 80 křesťanů, z toho více 

než 50 studentů. Pastor Wang I čelí obvinění z „podněcování k podrývání 

autority režimu“. V případě usvědčení může strávit až 15 let za mřížemi. 

Dosud se neměl možnost setkat s právníkem ani s příbuznými.  

Zatímco většina čínských domácích společenství udržuje své aktivity v 

tajnosti, společenství Časného deště bylo otevřenější. Kázání se objevovala 

na internetu a členové se účastnili pouličních evangelizací. Kromě služby 

stovce studentů semináře a provozování malé základní školy se 

shromáždění po celém městě účastní každý týden více než 800 lidí. 
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   

 


