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Evangelium je historickou __________________ . 

  

Biblické odkazy:  

 Lk 1,4; Ř 1,3; 2Tm 2,8, Ga 4,4  

Další otázky:  

  
 

1. BŮH MÁ VŠECHNO VE SVÉ RUCE (V. 17) 
Vypadá to, že všechno se děje podle vůle lidí, ale přesto se naplňuje Boží 

______________. 

Byl to __________, kdo určil, kdy se Ježíš narodí a kde.  

Pro Ježíše se nenašlo místo ‐ to ukazuje na náš _______________k Pánu. 

Chceme Ježíše vytěsnit z lidského _______________ . 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Př 21,1; Mi 5,1; Fp 2,6‐8; 

Další otázky:  

  
 

2. BŮH SE DÁVÁ POZNAT OBYČEJNÝM LIDEM (V. 814) 
Normální reakcí na zjevení Boží slávy je ______________________. 

 

Bázeň před Bohem je žádoucí zbožný cit vyvolaný Boží _______________. 

 

Tam, kde je zděšení z vlastního hříchu, přichází ____________________. 



 

3 

 

Bázeň je dobrou půdou pro přijetí _____________________. 

 

Kristův kříž je nevyčerpatelným tématem úžasu, obdivu a _____________. 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 1,3; Lk 1,78‐79;  J 8,12;  Iz 9,1; Zj 22,16; Mt 24,27; Lk 1,12; Lk 1,28.30; Lk 

1,50; Lk 1,65; Jb 40,3‐5; Jb 42,1‐6; Lk 5,8; Žd 12,21; Ž 130,4; Iz 53 2‐3; Lk 9,28‐

31; Ef 3,10‐11  

Další otázky:  

  
 

3. POSLUŠNOST A OSLAVA BOHA (V. 1520) 
Reakcí víry, která vychází z bázně před Bohem je poslušné jednání.  

Pastýři slyšeli Boží Slovo a ___________________ podle něj.  

Boží Slovo nás vede ke chvále a _________________. 

 

Biblické odkazy:  

 J 7,17; Jk 1,22‐24; Ž 1,2‐3; Joz 1,8  

Další otázky:  

  

  

ZÁVĚR  
Bůh přichází do našich každodenních životů, abychom uprostřed všedního 

dne, my všední lidé, žili nevšední životy s výjimečným Božím Synem, který 

se narodil v městě Davidově, jako syn Davidům a je naším Spasitelem a 

Pánem.  
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1600 ‐ rozdávání pozvánek na English Camp na Mírovém náměstí. 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 2,1‐20 

Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Čtvrtek 1600 ‐ rozdávání pozvánek na English Camp na Mírovém náměstí. 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění ‐ Joz 2,1‐24 

 

Čtvrtek 17. dubna (až příští týden) od 1700 ‐ modlitební shromáždění. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného 

z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu 

podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.  

Galatským 4,4‐5 
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