BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VZEJDE PROUTEK Z PAŘEZU JIŠAJOVA (IZ 11-12)
Zaslíbení a dílo Mesiáše
Bůh předpověděl příchod Mesiáše, Ježíše Krista, dávno před tím, než Ježíš
přišel. Skrze proroka Izajáše Bůh stále znovu ukazoval na zaslíbeného
Mesiáše a tak povzbuzoval vyvolený ostatek Božího lidu k věrnosti a
vytrvalosti ve víře.
Text Písma:
111I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 2Na něm spočine
duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a
bázně Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. ... 121V onen den řekneš:
„Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils
mě. 2Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a
píseň, stal se mou spásou.“ 3S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. 4V onen den
řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho
skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné
činy, ať o tom zví celá země!“ 6Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém
středu – Svatý Izraele.

Otázky ke kázání:
1. Proč se v textu mluví o pařezu Jišajově?
2. Kdo naplnil toto Izajášovo proroctví?
3. Co přesně vede Boží lid ke chvále?

ÚVOD
 Jakou službu dostal prorok Izajáš?

Biblické odkazy:
 Iz 1,1; Iz 6,1; 2Kr 15,24; 2Kr 16,3-4; Iz 7,14; Iz 9,1

I. POPIS ZASLÍBENÉHO MESIÁŠE (IZ 11,1-5)
 Jaký člověk může naplnit popis z těchto veršů?

Biblické odkazy:
 Iz 10,19.33-34; J 1,33; Lk 4,18; Zj 1,16; Zj 19,21; Zj 19,11;

II. DÍLO ZASLÍBENÉHO MESIÁŠE (IZ 11,6-9)
 Na co odkazuje Izajášův popis Mesiášova díla?

Biblické odkazy:
 2K 5,17; Ef 2,15; Ef 4,22-24; Gn 1,27-28; Žd 8,10-12; Sk 2,46-47

III. KRÁLOVSTVÍ ZASLÍBENÉHO MESIÁŠE (IZ 11,10-16)
 Jakými prostředky se šíří Mesiášovo království?

Biblické odkazy:
 Ř 8,28-30; Mt 28,18-20; Sk 1,8; Zj 5,9-10;

IV. CHVÁLA ZASLÍBENÉHO MESIÁŠE (IZ 12,1-6)
 Co je obsahem chvály Božího lidu?

Biblické odkazy:
 Ko 2,15
Osmisměrka
BERMUDY, CVIK, DECI, DÍLO,
DREZÍNY, DŘEVORYT, DYSPNOE,
EKRAN, FREE, GAUČ, HBITOST,
HEJLÁK, HENA, JUDITA, KLOAKA,
KLUB, KVÍZ, KYMÁCET, LAŠK, PEPŘ,
PEŘEJ, PREZIDIUM, PRHA,
PŘEDMĚSTÍ, REZOLUCE, SEJF,
SNOS, SPÁDNICE, STUDIE, ŠÁLA,
ŠERM, UČEŇ, ÚKOL, UZEL, UZLY,
VETO, VIDLE, VRYP, VSYP,
VYSAVAČE, VZOR, YZOP, ZBOJNÍK,
ZDĚŘ
Tajenka Za 6,12

_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Nebude biblické studium a modlitební setkání v kanceláři!
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P.
Steiger, památka A. Vondruška, chvály B. Šedivá.
Ve středu 25. prosince a 1. ledna nebude biblické studium.
Indie: Pastora zbili hinduističtí radikálové, poté byl ještě obviněn
Pastor a jeho rodina čelí obviněním z trestné činnosti – poté, co je hinduističtí
radikálové surově zmlátili a nechali napospas osudu. Celkem osm útočníků,
včetně jednoho policisty, vtrhlo 12. listopadu v časných ranních hodinách do
rodinného domu v osadě Parihára ve státě Džhárkhand. Záhy se k nim připojili
další; při útoku použili sekyru, bambusové tyče i dřevěné hole. Pastor Basant
Kumar Paul skončil v bezvědomí a utrpěl četná vážná zranění. Matce a bratrovi
radikálové způsobili rány na hlavě, manželce pak vnitřní zranění. Pastorův
dvacetiletý syn musel po útoku podstoupit operaci kolene. Poté, co se probral z
bezvědomí, odvezl pastor Paul zraněné příbuzné v motorové trojkolce na policejní
stanici, odkud je policisté převezli do nemocnice. Když se pastor vrátil na stanici
sepsat protokol, u vchodových dveří zkolaboval. Navzdory závažnosti zranění byli
všichni křesťané propuštěni z nemocnice již druhý den.
O několik dní později byl pastor Paul znovu předvolán na policii, kde se dozvěděl,
že dvacet minut před jeho první návštěvou byl sepsán zápis také s útočníky, kteří
pastora a celkem sedm příbuzných obvinili z nezákonného shromažďování, urážení
náboženského cítění, krádeže, neoprávněného omezování práv, a také vyvolávání
nepokojů s použitím vražedné zbraně. Pastor musel zaplatit kauci, jinak by skončil za
mřížemi. Pastor Paul vede malé místní společenství od roku 2010 a nebylo to poprvé,
co ho někdo napadl. Při předchozím útoku v roce 2015 téměř přišel o život.

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho
milosrdenství je věčné.
Žalm 106,1
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