B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO
(MT 1,18-25)
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož

rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný
rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na

trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je

právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost
Hospodina zástupů to učiní. (Izajáš 9:5–6)

Matouš 1:18 Narození Ježíše Krista událo se takto: Jeho matka
Marie byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se,
že počala z Ducha svatého. 19 Její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20 Ale
když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:
"Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku;
neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš
mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 22 To
všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23 `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to
jest přeloženo `Bůh s námi´. 24 Když se Josef probudil ze spánku,
učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku
k sobě. 25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno
Ježíš.
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I. ÚVOD: O VÁNOCÍCH
Biblické odkazy:
 Mt 1,18-25

II. MARIE, JOSEF A ZASLÍBENÉ DÍTĚ (V. 18-19)

Biblické odkazy:
 Lk 26-38; Lk 2:22-24;

III. DÍTĚ POČATÉ Z DUCHA SVATÉHO (V. 20-21)
A. Marie potřebuje Spasitele
B. Ježíš je Spasitel
C. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů

Biblické odkazy:
 Lk 1:46-47; 1Pt 2:22; Ř 3:10; Kaz 7:20; J 1:1-5; Žd 10:1; Ř 8:3-4; J 1:14; 1Tim 4:10; J
3:36;
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CHŮDA, OVĚSY, ANION, STEHLÍK,
ÚVOD, AFEKT, VLNY, VDOVY,
HLÍNA, LITOSFÉRA, ZUBR, KLUSY,
DISKETA, ČERNOBÝL, PŘEDPONA,
ZELÍ, PLÍNA, XYLOFON, ŠPEK, INKA,
LÉNA, PŘEPONA, KŘIŽNÍK, STAN,
ŠNYCAR, VZORNÍKY, KOPA, FILÉ,
NÝTY, ŽLUČ, PÍKY, OBLÍ, UNIE,
KOKS, BRÝLE, INTAKTNÝ, PLUH,
ŠNECI, PULCI

Tajenka:
Římanům 3:21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná
zákonem i proroky,
22 Boží spravedlnost ……………………………………………………………………………………………
pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:
23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy
z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého
člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého
poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
K oloským 3:8–10
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Ž 22) Jan
Suchý, písně Markéta Borovanská.
V pátek 31.12. jsou všichni srdečně zváni k Suchým do Žandova ke
společenství u Božího slova a času radosti i vděčnosti v kruhu
církve. Setkání je plánováno od 16,00 do 23,00 hod.
Etiopie: I kdyby mě zabili
Jemal vyrůstal jako zanícený muslim v Etiopii, zemi, která se někdy považuje
za převážně křesťanskou, a následovníky Ježíšovými pohrdal. Jako horlivý
stoupenec islámu si zvykl vášnivě debatovat s křesťany, přičemž se
soustřeďoval zejména na to, co považoval v Bibli za podvod. Všemocně se
snažil nachytat křesťanské studenty nejrůznějšími kontroverzními otázkami,
aby jim jejich víru zpochybnil, a tak jim předvedl Korán jako zdroj konečné
pravdy. Již v osmé třídě učil druhé žáky, jak obrátit křesťany k islámu.
Když však Jemal navštěvoval střední školu, potkal se s jistým bývalým
muslimem jménem Jonáš, který cestoval po celé Etiopii a kázal evangelium
muslimským předákům. Kdykoli Jonáš pobýval ve městě, přel se s ním Jemal
o otázkách víry a pokládal mu mnoho otázek ohledně křesťanství. Po nějaké
době začaly Jemalovi určité věci týkající se křesťanské víry zapadat do sebe.
„Od Jonáše jsem se naučil, aniž jsem to tušil, mnoho skutečností o Kristu a
Božím slovu. V té době jsem rovněž hodně pročítal Korán. Když jsem začal
obě knihy srovnávat, přikláněl jsem se podvědomě stále více k biblickému
podání.“ (více o příběhu Jemala se můžete dočíst v Hlasu mučedníků, č. 56/2021 – k zapůjčení v kanceláři sboru).
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
26. prosince 2021

