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Důležitost a důsledky učení o Kristově narození z panny

Věřím v Boha, 

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha svatého, 

narodil se z Marie panny

pohřben, třetího dne vstal z

všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, 
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Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu

musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. 

souvisí víra v Kristovo 

s osobou Ježíše Krista a také s
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Biblické odkazy:  

�  Sk 20,26-27; Iz 7,14;  
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Důležitost a důsledky učení o Kristově narození z panny
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Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha svatého, 

anny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl 

pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla a život věčný. 

Amen. 

aše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a 

musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. U

Kristovo narození z panny s naší důvěrou v

osobou Ježíše Krista a také s naším spasením.

Panna počne a porodí syna 

I maličkosti souvisí s dalšími věcmi, jimž věříme.

Přílišný důraz na narození z panny, který vede ke zbožštění 

Marie a přidávání věcí, které v Písmu nenajdeme

narození z panny navzdory jasnému svědectví Písma

 Mt 1,18-23;  
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Důležitost a důsledky učení o Kristově narození z panny 

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha svatého, 

, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl 

na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, 

musí mít pevné kořeny a 

Uvidíme, jak spolu 

naší důvěrou v Boží slovo, 

naším spasením.   

dalšími věcmi, jimž věříme. 

panny, který vede ke zbožštění 

Písmu nenajdeme 

panny navzdory jasnému svědectví Písma 
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1. NAROZENÍ Z PANNY A UČENÍ O BOŽÍM SLOVĚ 

• Musíme trvat na tom, co učí Písmo 
 

Bezchybnost Božího slova 

• Pokud zpochybníme jenom malou část Písma, tak se můžeme 

rovnou vzdát Písma celého! 

Pravdivost proroctví 

• Je zde slib a je zde jeho naplnění. Jde o pravdivost Boha 

samotného.  

• Jde o pravdivost a naplnění všech Božích slibů 

 

 

 

 Biblické odkazy:  

�  2 Pt 1,20-21; Ef 1,9-10 
 

2. NAROZENÍ Z PANNY A UČENÍ O KRISTU 

• Narození z panny hraje zásadní roli v tom, kým je 

Ježíš Kristus 
 

Kristovo lidství 

• Ježíš Kristus je v plnosti člověkem 

Kristovo Božství 

• Ježíš Kristus je v plnosti Bohem (a zároveň člověkem) 

Kristova bezhříšnost 

• Ježíš nikdy nezhřešil ani neměl hříšnou přirozenost. 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  2 J 1,7; 1 Tm 4,1-4; Ko 2,20-23; Ga 4,4; 2 Tm 2,8; Lk 1,27; Lk 24,39; Ef 4,13;  
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� Mt 27,43; J 1,34; J 6,68; J 1,1; J 8,58; Lk 1,26-27.31.34-35; J 8,41; Mt 1,25; J 1,14 

� J 8,12; J 8,29; 2 K 5,21; Lk 1,35 
 

3. NAROZENÍ Z PANNY A UČENÍ O SPASENÍ 

• Je zde záruka svatosti oběti smíření a čistoty 

velekněze, který nás smiřuje s Bohem 
 

Narození bez lidského (biologického) otce je zárukou Ježíšovy čistoty 

(jako beránka určeného k oběti), Jeho svatosti (jako velekněze a 

prostředníka smíření mezi námi a Bohem). 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Pt 1,19-20; Žd 7,26-27 
 

ZÁVĚR 

• Žádné učení nestojí samo, ale má svůj kontext 
 

Kdykoliv slyšíme o narození Ježíše Krista z čisté panny, tak se můžeme 

radovat, protože nás to vede našemu nádhernému Spasiteli, který dal sám 

sebe za nás, abychom v Něm měli naději na Boží slávu, ukazuje nám to na 

pravdivost Božího slova a nezměnitelnost Božích slibů. 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  2 K 11,4; Žd 7,25 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

18. prosince 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle – společné shromáždění není (až 1. ledna 2012) 
 

25. 12. nebude společné shromáždění. 

1. 1. 2012 bude společné shromáždění od 1000 hodin. 
 

Nově navrhované legislativní úpravy představují rámec pro oficiální 

náboženskou cenzuru v Kazachstánu 

Úřad pro náboženské záležitosti vypracoval návrh legislativních opatření, která by 

měla podpořit zavádění systému povinné státní cenzury téměř veškeré náboženské 

literatury a také objektů využívaných k náboženským účelům. Bez svolení úřadu 

nebude možné dovážet a distribuovat literaturu náboženského charakteru. Návrh 

neobsahuje žádné mechanismy, jak se proti cenzorským rozhodnutím úřadu odvolat. 

Kromě zmíněné cenzury úřad společně s dalšími státními orgány připravuje také 

řadu dalších legislativních úprav, které by se měly stát prováděcími předpisy k 

přísnému Zákonu o náboženství, zavedenému letos v říjnu. Úpravy se týkají procesu 

registrace a obnovy registrace náboženských institucí a také povinnosti registrace 

místních obyvatel nebo zahraničních státních příslušníků, kteří se chtějí zapojit do 

„misijních aktivit“. Dále definují, jak a kde je povoleno stavět budovy využívané k 

bohoslužbám, za jakých podmínek je možné uspořádat bohoslužby mimo schválené 

prostory, kde je povolen prodej knih a dalších materiálů náboženského charakteru, a 

také jak mají náboženské skupiny budovy určené k bohoslužbám pojmenovávat. 

Modlete se, aby návrhy nebyly přijaty. Modlete se, aby Pán obdařil kazašské 

křesťany smělostí a odhodláním zvěstovat evangelium navzdory těmto novým 

potenciálním omezením.  

 

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; 

je stále živ a přimlouvá se za ně. 

Žd 7,25 


