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BŮH PROMLOUVÁ ZNOVU I. (ŽD 1,1–2a) 

Ježíš Kristus je konečným Božím slovem 
 

Ježíš Kristus je osobou, která má slávu, jakou nemá nic ve stvoření a je 

nádherná nad jakýkoliv lidský popis nebo líčení. Je zcela jiný, než jste vy 

nebo já, což nás k němu neodolatelně přitahuje.  
 

Text Písma – Židům 1,1–2, překlad JK: 
1Mnohokrát a mnoha způsoby v minulosti promlouval Bůh k našim otcům, 

2v těchto posledních dnech k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem 
všeho, skrze něhož učinil věky. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Kdy můžeme očekávat, že budou přicházet zkoušky do našeho života? 

2. Proč nemusíme pochybovat o Bohu? 

3. Co nám Bůh říká ve svém Synu? 
 

ÚVOD DO LISTU ŽIDŮM 

 Komu byl určen tento dopis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ez 24,14; J 3,18; Sk 6,7; 
 



 

 

I. BŮH PROMLOUVAL V MINULOSTI 

 Jakými způsoby promlouval Bůh v minulosti? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 10,32; Ž 147; 1Kr 19,12;  
 

II. BŮH PROMLUVIL V NYNĚJŠÍM ČASE 

 Jak k nám promlouvá dneska? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Iz 7,14; Sk 3,18; J 1,27; Sk 3,26; Ž 147; 1Pt 2,9; Ř 3,23; 
 



 

 

III. BŮH PROMLUVIL VE SVÉM SYNU 

 Proč je Ježíš Kristus „posledním slovem“ Božím? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 62,10; Mt 17,4; 2K 1,20;  
 

  

 

 
   ANALÝZA, AUTENTICITA, 

BLANKETY, BONA, BOXEŘI, 

ČINOHRA, DIVISION, EXPOZIMETR, 

FIAKR, HLAD, HOLOGRAM, HRANA, 

HVOZDY, HYENA, KATILINÁRKA, 

KRIL, MASA, OCKO, OGAM, OPAR, 

ORLOVEC, OVCE, POUPATA, PRAXE, 

PROSTOJE, REVALVACE, ROLÁK, 

SEDM, SHUK, SKLO, SMYK, SPONKA, 

SUKNO, ŠIMI, ŠMUK, TÁGO, TAJE, 

TROJŘAD, URAN, UZLÍK 

Osmisměrka 

Tajenka J 5,39 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 11. července 2021 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online  

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Indie: Křesťané ze tří vesnic museli opustit své domovy 

Domorodí vyznavači přírodních náboženství přinutili více než padesát 

křesťanů ve spolkovém státě Udíša opustit domovy a vyhledat útočiště v džungli. 

Několik rodin přežívá v divočině dodnes – kromě střechy nad hlavou se jim 

nedostává ani jídla a vody. 

Konflikt začal před dvěma měsíci v osadě Sikapai, kde nepřátelští vesničané 

poškodili střechy domů patřících osmi křesťanským rodinám. Ničením majetku to 

však neskončilo; křesťané byli posléze zbiti a nakonec vyhnáni do džungle. Když 

si křesťané z pěti křesťanských rodin v nedaleké osadě Kotlanga vyslechli 

podobné výhrůžky, uvědomili si, co se stalo v Sikapai a raději sami utekli do lesa 

a připojili se k bratřím a sestrám, kteří tam již žili. 

K výhrůžkám násilím se uchýlili také animisté v Chichinga a také z této osady 

uprchly do džungle dvě rodiny. Když obyvatelé dalších tří vesnic (Siripai, Kona a 

Tongapai) viděli, že výhrůžky „fungují“, začali křesťany napadat i oni. Přestože 

bylo několik incidentů nahlášeno na policii, policisté poskytli křesťanům 

minimální ochranu. Podle jednoho z napadených věřících jim policisté dokonce 

řekli, že přijedou pouze v případě, že křesťané zapřou svou víru a vrátí se k 

přírodnímu náboženství. 

Vesničtí předáci v Sikapai se sešli s policisty, ale neprojevili ochotu situaci 

řešit. Podle dostupných zpráv vyhnaní křesťané uvěřili již před lety, nejedná se o 

konvertity z nedávné doby. Vzhledem ke skutečnosti, že k projevům nepřátelství 

začalo docházet teprve nedávno, je pravděpodobné, že za ním stojí nějací 

provokatéři, kteří nejsou místní. 

 
 

Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z 

pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja. 

Žalm 147,19–20    


