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JEN BŮH MŮŽE DÁT TO,  
CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ  

(LK 1,5-13) 
 

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána 
vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry 

bude živ.´ 
 Římanům 1:17   

 
Lukáš 1:5 (ČSP) Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, 
jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl ženu z dcer Áronových a 
její jméno bylo Alžběta. 6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili 
bezúhonně podle všech Pánových příkazů a ustanovení. 7 Neměli 
však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého 
věku. 8 Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem 
kněžskou službu 9 podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj 
losem, aby vešel do Pánovy svatyně a obětoval kadidlo. 10 A v 
hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku. 
11 Tu se mu ukázal Pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro 
obětování kadidla. 12 Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl 
na něj strach. 
13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla 
vyslyšena, a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 
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I. (BEZDĚTNÝ PÁR) - MŮŽE BÝT SPRAVEDLIVÝ (V. 5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. BOŽÍ ODPOVĚĎ NA ZBOŽNOST (ZASLÍBENÍ SYNA) 
(V. 8-13) 
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ČLEN, IGOR, DĚVER, LETNA, 
STEVARD, ZPĚT, HANÁ, EUFORIE, 
ETEN, KNAP, SEŠUP, LÉTO, RENA, 
ELSA, HEJKAL, KLEC, KAFR, HOLE, 
KVIL, ELÁN, PURPUR, KAHAN, IDEA, 
LAŠK, ARPA, RAFT, BEATA, ŠÍNA, 
JEHLAN, SEVA, TLUPA, ANNONCE, 
CHARLESTON, TOFU, ZPOVĚĎ, 
FRAKTURA, KNAK, KÝČE, SETY, 
NERV, PETRŽELKA, ANANASY, 
FOSFOR 

Tajenka: 

Titovi 2:11 ……………………………………………………………………………………., která přináší 
spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, 
žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod 
slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

14. srpna 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Jan Suchý, vedení 

Josef Bočkay (Ž 54), písně Petr Svoboda. 

 

Afghánistán: Světlo uprostřed temnoty 

Když před rokem Tálibán získal kontrolu nad správou Afghánistánu, 
mnoho organizací bylo nuceno ukončit své aktivity v zemi a tisíce věřících 
se rozhodly odejít kvůli utrpení, o kterém věděli, že je v důsledku toho čeká. 
Mnoho dalších křesťanů se však rozhodlo v zemi zůstat a vydávat svědectví 
o Kristu navzdory vážnému nebezpečí. V době převzetí moci Taliban 
ujišťoval svět, že základní práva Afghánců budou respektována. To se však 
rychle ukázalo jako nepravdivé, zejména v případě žen, které nyní 
nemohou pracovat, řádně se vzdělávat a dokonce ani opouštět své domovy 
bez přítomnosti mužského příbuzného, který by je doprovázel. V květnu 
vládnoucí představitelé Tálibánu rozpustili komisi pro lidská práva v zemi 
s tím, že ji "nepovažují za nutnou". Tímto rozhodnutím byla zrušena jediná 
instituce, kde mohli občané vznášet připomínky týkající se lidských práv. 
Navzdory útlaku našli někteří křesťané v Afghánistánu příležitost oslovit 
evangelium službou potřebám lidí, kteří trpí v těžkých ekonomických 
podmínkách. Několik křesťanských organizací také přináší národu 
Kristovu naději prostřednictvím multimediálních technologií. 

 

Jestliže `vzýváte jako Otce´ toho, kdo nestranně soudí každého 
podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského 

života. 1 Petrův 1:17   

http://www.cirkevusti.cz/

