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Boží slláva se zjevujee obyčeejným lidem
1V

těěch dnech vydal
v
císařř Augustuss nařízení, aby v celé říši proběěhlo sčítáníí lidu. 2(To
oto
3
sčítá
ání proběhlo předtím
m, než se Qu
uirinius sta
al správceem Sýrie.) Všichni see tedy šli dát
d
4 I Jo
zapsa
at, každý do
d svého města.
m
osef z Galilleje se vyda
al z města Nazaret do
d Judska, do
městta Davidov
va zvaného
o Betlém (p
protože by
yl z domu a rodu Dav
vidova), 5aby
a se nech
hal
6
zapssat se svou
u snoubenk
kou Marií, která byla
a těhotná. Když tam
m byli, Marrii nastal ča
as
7
k porrodu a porrodila svéh
ho prvorozzeného syn
na. Zavinulla ho do pllenek a polložila do jeeslí,
protožže v hostin
nci pro ně nebylo
n
míssto. 8V tom
m kraji byli pastýři, kteří pobýv
vali pod širrým
nebem
m a drželi noční hlíd
dky u svého
o stáda. 9Náhle
N
mezi nimi stanul Hospod
dinův anděěl a
10
ozářřila je Hosp
podinova sláva.
s
Hrozzně se vyd
děsili, ale anděl jim řekl: "Neb
bojte se! Hlle,
11
zvěsstuji vám velikou
v
rad
dost pro vššechny lidi.. Dnes se vám ve městě David
dově narod
dil
12A tot
Spassitel - váš Mesiáš
M
a Pán.
P
to vám bud
de znamen
ním: najdete děťátko zavinuté do
d
plen
nek, ležící v jeslích." 133A s tím an
ndělem se hned
h
objev
vilo množství nebeských zástup
pů
14
4
taktto chválícícch Boha: "Sláva na
a výsostech
h Bohu a na
a zemi pok
koj, lidem dobrá
d
vůlee."
15Jak
kmile od nich andělé odešli
o
do nebe,
n
pastý
ýři si řekli:: "Pojďme do Betlém
ma! Podívám
me
se, jak
k se stalo, co nám Ho
ospodin ozznámil." 16Pospíšili
P
sii tedy, a kd
dyž přišli, nalezli
n
Ma
arii,
Joseffa i děťátko
o ležící v jeeslích. 17Potté, co ho uv
viděli, zača
ali rozhlaššovat, co jim
m bylo o to
om
18
19
dítěti řečeno,
ř
a všichni, kdo
k to slyšeeli, žasli na
ad tím, co jim
j pastýřři říkali. Marie
M
všecchna
20
ta sllova uchov
vávala a zv
važovala ve
v svém srd
dci. A ti pastýři
p
přii návratu oslavovali
o
a
chvá
álili Boha za
z všechno,, co slyšeli a viděli ta
ak, jak jim bylo řečen
no.

Shrnu
utí:
B neob
Bůh
byčejným
m způsob
bem zjevu
uje svou slávu ob
byčejným
m lidem
u
uprostřed
d jejich všedního
v
života.

ÚVOD
1. Ukážeme
U
si, jak tento příběěh zapad
dá do __________________
___
Lu
ukášova evangelia.
2. Teento příb
běh není „vánočn
ním“ příb
během, ale můžem
me z něj čerpat
kaaždý ______________ .
3. Nejde
N
zdee jenom o narození Ježíše,, ale o zjeevení Božží ______
________
obyčejným
m lidem.

Evangelium je historickou __________________ .
Biblické odkazy:
) Lk 1,4; Ř 1,3; 2Tm 2,8, Ga 4,4

Další otázky:
)

1.

BŮH MÁ VŠECHNO VE SVÉ RUCE (V. 17)

Vypadá to, že všechno se děje podle vůle lidí, ale přesto se naplňuje Boží
______________.
Byl to __________, kdo určil, kdy se Ježíš narodí a kde.
Pro Ježíše se nenašlo místo ‐ to ukazuje na náš _______________k Pánu.
Chceme Ježíše vytěsnit z lidského _______________ .

Biblické odkazy:
) Př 21,1; Mi 5,1; Fp 2,6‐8;

Další otázky:
)

2.

BŮH SE DÁVÁ POZNAT OBYČEJNÝM LIDEM (V. 814)

Normální reakcí na zjevení Boží slávy je ______________________.
Bázeň před Bohem je žádoucí zbožný cit vyvolaný Boží _______________.
Tam, kde je zděšení z vlastního hříchu, přichází ____________________.
2

Bázeň je dobrou půdou pro přijetí _____________________.
Kristův kříž je nevyčerpatelným tématem úžasu, obdivu a _____________.

Biblické odkazy:
) Žd 1,3; Lk 1,78‐79; J 8,12; Iz 9,1; Zj 22,16; Mt 24,27; Lk 1,12; Lk 1,28.30; Lk
1,50; Lk 1,65; Jb 40,3‐5; Jb 42,1‐6; Lk 5,8; Žd 12,21; Ž 130,4; Iz 53 2‐3; Lk 9,28‐
31; Ef 3,10‐11

Další otázky:
)

3.

POSLUŠNOST A OSLAVA BOHA (V. 1520)

Reakcí víry, která vychází z bázně před Bohem je poslušné jednání.
Pastýři slyšeli Boží Slovo a ___________________ podle něj.
Boží Slovo nás vede ke chvále a _________________.
Biblické odkazy:
) J 7,17; Jk 1,22‐24; Ž 1,2‐3; Joz 1,8

Další otázky:
)

ZÁVĚR
Bůh přichází do našich každodenních životů, abychom uprostřed všedního
dne, my všední lidé, žili nevšední životy s výjimečným Božím Synem, který
se narodil v městě Davidově, jako syn Davidům a je naším Spasitelem a
Pánem.
3

OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1600 ‐ rozdávání pozvánek na English Camp na Mírovém náměstí.
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 2,1‐20
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Čtvrtek 1600 ‐ rozdávání pozvánek na English Camp na Mírovém náměstí.
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění ‐ Joz 2,1‐24
Čtvrtek 17. dubna (až příští týden) od 1700 ‐ modlitební shromáždění.

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného
z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu
podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.
Galatským 4,4‐5
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