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KDO JE TEN
T PR
RÁVĚ NA
AROZE
ENÝ KRÁL
R ŽID
DŮ?  IZ 9,16
6
P
Poselst
tví váno
očních svátků
s
1Lid,

ktterý chodí v temnotá
ách, uvidí velké
v
světlo
o; nad těmii, kdo sídlí v zemi šerré smrti, za
azáří
2
světlo
o. Rozmno
ožil jsi náro
od, rozhojn
nil jsi jeho radost;
r
bud
dou se před
d tebou rad
dovat, jako
o se
3
radujjí ve žních, tak jako já
ásají ti, kdo
o se dělí o kořist.
k
Neb
boť jho jeho
o břemenee a hůl na jeeho
záda i prut jeho poháněče
p
z
zlomíš
jako
o v den Mid
djánu. 4Pak každá bo
ota obouva
aná do váleečné
vřavy
y a každý plášť
p
vyvállený v prollité krvi bu
udou k spállení, budou
u potravou ohně. 5Neb
boť
se nám
n
narod
dí dítě, budee nám dán
n syn, na jehož ramen
ni spočine v
vláda a bud
de mu dán
no
jméno
o: "Divupln
ný rádce, Božský
B
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce
V
pok
koje." 6Jeho
o vladařstv
ví se
rozšířří a pokoj bez
b konce sp
počine na trůně
t
Daviidově a na jeho králo
ovství. Upeevní a podeepře
je prá
ávem a sprravedlnosttí od toho času
č
až nav
věky. Horliivost Hosp
podina zásttupů to učiiní.

Shrnu
utí:
Kdo je
j to naro
ozené díítě? Boží Slovo ná
ám dává odpověď
ď. Jak see k tomu ale
p
postavím
me my? Ja
aký je mů
ůj postojj ke zprá
ávě o narrození Meesiáše?

ÚVOD – PRO
OČ VÁNO
OČNÍ KÁ
ÁZÁNÍ?
Ván
noce jsou svátky ustanove
u
ené _____
______, a jejich sslavení nemá
žádn
nou oporu v ___________________
__.
Ván
noce patřří ke křessťanské tradici a může
m
býtt dobré tuto skute
ečnost
využžít k tom
mu, abych
hom zvěsstovali evvangelium
m o Spasiteli.
Bibllické odkkazy:
) Mt 1,20
0‐21; 2K 4,4; 2Kr 18,6
6‐7; 2Kr 15
5‐21

1.

KOM
MU JE URČ
ČENO PO
OSELSTV
VÍ VÁNOC
C?
‐ Lid
d, kterýý chodíí v temn
notách
• Částeččné napllnění Iz 9,1
9 vidím
me v Páno
ově služb
bě v Galilleji
• Hřích zotročujje a drží lidi v tem
mnotě
o Jsme
J
lidm
mi, kteří žijí
ž v duchovní __________________
_
o Ve
V svých hříších jsme ducchovně mrtví
m

o Důsledky našich hříchů nás tlačí jako hůl otrokáře
o Dopadají na nás ________________ a prolévání krve

Biblické odkazy:
) Mt 4,12‐17; J 3,19‐20; Ef 2,3‐5

2.

VÁNOČNÍ ZPRÁVA
‐ Narodí se nám dítě
• Narodí se syn, který bude _______________ světa
• Bude to syn člověka
• Bude to potomek Davidův – z královského rodu
• Bude vládnout

Biblické odkazy:
) Lk 2,8‐16; Ef 5,14; Ga 4,4

3.

KDO TO JE?
‐ Bude mu dáno jméno
• Divuplný rádce
o Lidé budou chtít naslouchat jeho učení
• Silný Bůh
o Toto dítě bude cele člověkem a cele vtěleným ___________
• Otec věčnosti
o Ukazuje na jeho vztah k věčnosti ne vztah mezi členy Trojice
• Kníže pokoje

Biblické odkazy:
) J 10,27‐28; Iz 2,3; Tt 2,13; Dn 7,9; 2S 7,16; Ef 2,14‐15;
2

4.

JAK SE PROJEVUJE JEHO VLÁDA?
‐ Jeho vláda se rozšíří
• Rozzáří světlo
o Září světlo Ježíše Krista ve tvém životě?
• Rozhojní radost
• Vysvobodí z otroctví hříchu
• Přinese spravedlnost a právo
o Každou nepravost a bezpráví spálí ohněm svého ________
• Jeho vláda se rozšíří na celou zemi

Biblické odkazy:
) Zj 7,9‐10; Fp 3,1; Tt 2,14;

5.

ZÁVĚR
‐ Horlivost Hospodina zástupů to učiní!
• Jak se postavíš k tomuto narozenému Králi?
o Kým je pro tebe osobně?
o Je třeba zaujmout jasné stanovisko!

Biblické odkazy:
) J 3,16

3

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 13,22‐35
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 27. 12. ‐ Společné shromáždění v Domě techniky NENÍ!!! (ke
společnému shromáždění se sejdeme 3. 1. 2010)
K modlitbám:
Světlana a Igor Kondratyuk – jsou na Ukrajině, kde potřebují vyřídit
doklady apod.
Plánujeme:
Silvestr 2009 – Honza a Iva Suchých všechny zvou ke společné oslavě
Nového roku u nich doma v Žandově
Zimní konference – proběhne 23. ledna 2010 v Domě techniky v Ústí.
Tématem je „Církev ve světě, nikoliv ze světa“.
Návštěva z Hlasu mučedníků – bratr Šimon nás navštíví 30. ledna 2010 a
bude mít prezentaci o pronásledovaných křesťanech ve světě. Potom
budeme mít společný oběd.
Společná shromáždění ‐ se sbory Církev Calvary Roudnice a Biblický sbor
křesťanů Kladno budou 21. února 2010 (v Roudnici) a 30. května 2010 (v
Ústí nad Labem).

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Titovi 2:14
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
20. 12. 2009 © BSK
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