
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NAROZENÍ JANA KŘTITELE - LK 1,57-80  
Oslava velikých Božích činů.

 

57Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. 58Když její sousedé a příbuzní 

uslyšeli, jak jí Hospodin prokázal své veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 
59Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. 

60Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." 61Namítli jí: "Vždyť se tak ve 

tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" 62tali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl 

pojmenovat. 63Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili 64a vtom 

se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. 65Na všechny jejich 

sousedy přišla bázeň a po celých judských horách se mluvilo o všech těchto věcech. 
66Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka 

Hospodinova byla s ním. 67Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a 

prorokoval: 68"Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! 
69Vyzdvihl nám roh spasení v domě svého služebníka Davida, 70jak mluvil ústy svých 

svatých proroků, kteří byli už od věků, 71o vysvobození od našich nepřátel a z ruky všech, 

kdo nás nenávidí, 72aby prokázal milosrdenství slíbené našim otcům a vzpomenul na svou 

svatou smlouvu - 73na přísahu, jíž přísahal našemu otci Abrahamovi - 74že nám dá, 

abychom vysvobozeni z ruky svých nepřátel beze strachu sloužili jemu 75ve svatosti a 

spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. 76A ty, dítě, budeš nazváno 

prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, 77dát jeho lidu poznat 

spasení v odpuštění jejich hříchů 78pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás 

navštívil jako Svítání shůry, 79aby se ukázal bydlícím v temném stínu smrti a přivedl naše 

nohy na cestu pokoje." 80Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti až do dne, kdy 

vystoupil před Izrael. 

 

Shrnutí: 

Po setkání s Boží mocí je srdce opravdového křesťana naplněno bázní a 

jeho ústa přetékají chválou a Božím Slovem.  

 

ÚVOD  
Potřebujeme se stále znovu obnovovat Božím ______________.  
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Biblické odkazy:  

 Lk 1,49-50; Lk 1,6; Lk 1,23-24;  

Další otázky:  

  

 

1. NAROZENÍ JANA KŘTITELE (V. 57-66) 
Neplodná a stará Alžběta porodila syna. 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ef 1,11-14;J 7,37-39 

Další otázky:  

  

 

2. CHVÁLA ZA SPASENÍ (V. 67-75) 
Plnost Ducha je takové naplnění Božím Slovem, že Boží Slovo tryská 

z člověka jako proudy živé vody.  

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 3,15; J 1,14; Žd 10,38 

Další otázky:  
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3. ZVĚSTOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA (V. 76-79) 
Zachariáš zde popisuje budoucí službu svého _______________. 

1. Bude Pánu připravovat _________________ 

2. Bude učit lidi rozumět cestě _______________ 

3. Bude zvěstovat spasení skrze _________________________ 

 

 

Biblické odkazy:  

 2K 11,14-15; Lk 3,7-8; J 3,16  

Další otázky:  

  

  

ZÁVĚR  
Jan žil odděleně od světa, aby mohl sloužit Bohu a přinášet spasení lidem.   
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 1,57-80 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění - Lk 2,1-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a 

dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh). 

Izajáš 7,14 
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