BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZASLÍBENÍ VLÁDCE (GN 49,10)
Dokud nepřijde …

Z Jákobova proroctví a požehnání pro jeho syna Judu se dnes podíváme
na několik zásadních věcí, které se týkají prvního příchodu Ježíše Krista:
1. Proroctví o Mesiáši, 2. Příchod Mesiáše, 3. Postavení Mesiáše.
Text (Gn 49,10):

Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten,
který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.
Otázky ke kázání:
1. Jak byli zachráněni lidé před příchodem Krista?
2. Proč bylo důležité, aby Spasitel byl člověk?
3. Proč se budou Mesiášovi klanět národy?

ÚVOD – JSOU VÁNOCE KŘESŤANSKÝ SVÁTEK?
• Tradice vs. Písmo

Kristus se narodil z panny Marie. Bez jeho narození by nebylo naše
vykoupení.

Biblické odkazy:
 Ga 4,4-5; J 1,9-14;

I. PROROCTVÍ O MESIÁŠI
• Kdy Bůh lidem zaslíbil Spasitele?

Biblické odkazy:
 Gn 35,22; Gn 49,7-8; Gn 3,15; 2S7,12-14; Sk 2,20-32; Iz 7,14; Ag 2,23;

II. PŘÍCHOD MESIÁŠE
• Co všechno se naplnilo s příchodem Spasitele?

Biblické odkazy:
 2K 5,21; Ř 10,9; J 14,9; Lk 2,29-32;

III. POSTAVENÍ MESIÁŠE
• Kdo je Písma zaslíbený Mesiáš?

Biblické odkazy:
 Mt 1,1-3; Mt 28,18-20; Fp 2,6-11; J 3,18; Zj 5,12-13; Sk4,12
Osmisměrka
SAVO, VĚTEV, KARAKA, ORLI,
PALMA, FRANKOLÍN, FILM, ABSCES,
ESTETIKA, NESOUMĚRNOST,
ZATÁČKY, ARCHITEKT,
SOUČINITEL, RASA, VSUN, ANTI,
ČRTA, KROKET, STRK, KORYTO,
KAPA, SETÍ, PRACH, OSKA, MYČKA,
KASY, ARASA, FRONTA, INCEST,
TATAMI, KYTKA, VINA, ASIE, KYTY,
OKNA, META, VICHR, ALKA, KMET,
NEČISTOTA, KLOBOUČNÍK

Tajenka Lk 2,11:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium nebude.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ž 90), vedení P.
Růžička, památka A. Vondruška, chvály B. Šedivá.
Čína: Více než stovka zatčených
9. prosince ve večerních hodinách policisté v Čcheng-tu v provincii S’-čchuan
zahájili koordinovaný zátah na členy společenství Early Rain Covenant (Časný
déšť). Po celou noc a následující den přepadali obytné domy a přítomné křesťany
odváželi pryč. Celkem zadrželi přibližně stovku církevních vedoucích a studentů
semináře. Někteří z nich, kteří byli později propuštěni, hovořili o tom, že s nimi
bylo ve vazbě zacházeno nevybíravým způsobem a bylo jim odpíráno jídlo a pití.
Podle poslední zprávy je stále zadržováno více než 80 křesťanů, z toho více než
50 studentů. Pastor Wang I čelí obvinění z „podněcování k podrývání autority
režimu“. V případě usvědčení může strávit až 15 let za mřížemi. Dosud se neměl
možnost setkat s právníkem ani s příbuznými.
Matka pastora Wanga je sledována 24 hodin denně, stejně jako její
jedenáctiletý vnuk. Li Jing-čchiang, jejich spolupracovník, průběžně zveřejňoval
informace o zátahu na internetu, poté však byl zadržen za údajné podněcování k
nepokojům. Obviněno bylo nejméně deset dalších lidí, včetně Wangovy manželky.
Zatímco většina čínských domácích společenství udržuje své aktivity v tajnosti,
společenství Časného deště bylo otevřenější. Kázání se objevovala na internetu a
členové se účastnili pouličních evangelizací. Kromě služby stovce studentů
semináře a provozování malé základní školy se shromáždění po celém městě
účastní každý týden více než 800 lidí.
V roce 2018 již bylo zaregistrováno více než 10 tisíc případů zatýkání, což
představuje oproti loňskému roku více než trojnásobný nárůst.

Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy;
ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.
Zjevení Janovo 12,5
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