BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VYCHÁZEJÍCÍ Z VÝSOSTI (LK 1,76-79)
Příchod, původ a poslání Spasitele
Máme před sebou proroctví Zachariáše, které vyřkl nad svým nově
narozeným synem, jemuž dal podle příkazu anděla jméno Jan. Je to
proroctví, které ukazuje na příchod, původ a poslání Spasitele, jemuž Jan,
později nazvaný Křtitel, bude připravovat cestu.
Text (Lk 1,76-79, vlastní překlad):
76… ale ty, můj synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před tváří Pána

připravit jeho cestu a 77dát poznání spasení jeho lidu v odpuštění jejich hříchů 78skrze niterné
slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví vycházející z výsosti a 79zazáří těm,
kteří přebývají v temnotě a ve stínu smrti a přivede naše kroky na cestu pokoje.

Otázky ke kázání:
1. Co bylo podle Zachariáše příčinou Kristova příchodu na svět?
2. Proč musel být Spasitel Božím synem?
3. Jak se člověk může stát křesťanem?

KONTEXT
• Tradice Vánoc
Vánoce nejsou biblickým svátkem, ale jsou příležitostí, kdy si
můžeme připomenout Kristovo vtělení.
Kdyby se Kristus nestal člověkem, nemohli bychom být spaseni.

Biblické odkazy:
 1K 15,1-6

I.

PŘÍCHOD SPASITELE

• Navštíví nás!

Biblické odkazy:
 Lk 19,10; Ř 3,23; Ř 6,23; J 3,16

II. PŮVOD SPASITELE
• Výhonek vycházející z výsosti

Biblické odkazy:
 J 1,14; Ž 36,10; Iz 9,1; Žd 1,3; Mt 1,21-23; Jr 23,5; Za 3,8; Za 6,2; Iz 4,2; Iz 11,1; Fp 2,6-11;
Ř 10,9

III. POSLÁNÍ SPASITELE
• Aby přivedl na cestu pokoje

Biblické odkazy:
 J 1,10-11; J 3,19-21; Zj 22,16; J 5,24; J 8,52; Ř 5,1; Ko 1,13; Mt 11,28, Mt 7,7-8
Osmisměrka
OTRHAT, TOUŠ, PISTA, ARZEN,
NIOB, ASIE, LÉKÁRNA, ŽELVY,
SPASENÍ, LŮNO, BULY, BABRAL,
CAMP, EŠUS, ILJA, LIKÉR, OPIUM,
VDĚČNOST, HÝLI, PÍLE, MÝTÍ,
VLKODAV, NEON, UNIKATI, ČLUN,
STAŘEC, SPONZOR, ŠTĚKOT,
HOŘČICE, STAN, PŘÍZNAK, JELEN,
NARKOTIKUM, PISTOLE, TROPY,
VADA, ADAT, SAPO, DIAGONÁLA,
VJEMY, PAPULA, FANT, IDOL

Tajenka 1K 10,12:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Lk 1,76-79).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání M. Denny, vedení R.
Krejčík, památka K. Trnka, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.
V sobotu 6. ledna bude od 900 vyučování pro muže v kanceláři. Od 1300
bude – dá-li Pán – vyučování pro ženy s Marilyn Farníkovou.
V neděli 7. ledna budeme mít společné shromáždění s kladenským sborem
a po shromáždění budeme mít společně oběd.
V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy
četby. Téma je „Církev jako místní sbor“. Přihlašujte se na
www.reformace.cz.

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.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v
zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Izajáš 9,1
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