127. lekce

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
Matouš 1

Císař nechal sčítat lid. Každý se musel hlásit ve svém městě. Proto musel Josef a Marie do
Betléma, do města Davidova, odkud Josef pocházel.

Verš k zapamatování (anděl Páně mluví se snu k Josefovi)
„Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
on zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.“
( Matouš 1, 21 )

Obsah 127. lekce
Není to pohádka ani legenda. Je to historická skutečnost, která je tou nejdůležitější událostí, která se
kdy stala. Bůh se stal člověkem. Bůh se vtělil do lidské podoby. Jeho narození rozděluje čas na dobu
před Kristem a náš letopočet po Kristu. Žádný jiný člověk se s ním nemůže rovnat (Budha,
Mohamed). Ježíš nebyl jen mimořádným člověkem, ale také Synem Božím. V Ježíši Kristu nás
navštívil sám Bůh. Je o tom mnoho proroctví, která se naplnila právě narozením Ježíše Krista.
1) Přečti si jeho rodokmen, ten sahá přes Davida až k Abrahámovi. Bůh A. slíbil, že skrze něho
budou požehnány všechny národy země (Gen.18,18). Abrahám nechápal, jak by se to mělo naplnit.
Ale naplnilo se to až v jeho potomku Ježíši. Ten proměnil životy miliónů lidí na celém světě, on
změnil dějiny lidstva.
2) Jeho předchůdcem je král David, kterému bylo prorokováno (2.Sam.7,16), že jeho království bude
trvat na věky. Ano, království jeho potomka Ježíše Krista skutečně trvá a nikdy neskončí, bude trvat
na věky.
3) Ježíš se narodil z panny, neměl pozemského otce. Marie počala skrze Ducha svatého. Josef se
nejdříve zklamal, že jeho snoubenka Marie má mít dítě, které není jeho. Ale anděl mu řekl, aby Marii
věřil. Dítě, které se narodí bude Boží syn ( Mt. 1,23 Dáš mu jméno Emmanuel, což znamená:
„S námi Bůh.“ ) Prorok Izaiáš to předpověděl už 700 let před narozením Ježíše (Iz. 7,14)
4) Prorok Micheáš 5,2, že se Spasitel narodí v Betlémě, v malinkém městě země Judea.
5) Ježíš bude ochráněn před Herodovým běsněním a zabíjením všech miminek a chlapečků do 2 let
(Jeremiáš 31,15). Andělé varovali Josefa a Marii, aby utekli a schovali se v Egyptě (Hosea 11,1 „Z
Egypta povolal jsem Syna svého.“)
6) Bydlel v Nazaretu v Galilei. Později zde v Galilei, v nevýznamné oblasti (Izaiáš 9,2), začal a
vykonal významnou část své služby.
Děťátko, které se narodilo v Betlémě, nebyl nikdo jiný než Syn Boží, který přišel, aby se stal
naším Spasitelem. Jeho rodokmen, jeho ojedinělé početí , místo jeho narození, jeho
pronásledování a místo jeho dětství a počátek jeho služby, vše bylo přesně předpovězeno
mnoho set let dopředu. A vše se naplnilo v osobě Ježíše Krista. O byl tím prorokovaným,
dlouho očekávaným Spasitelem, kterého poslal Bůh.

Úkol
1. Vymaluj obrázek na první stránce a nauč se verš zpaměti.
2. Vypiš jména, které dal prorok Izaiáš Spasiteli (Izaiáš 9,6)
................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Poučení pro tebe
Možná i kvůli tobě přišel Ježíš, aby také tebe zachránil před Božím hněvem. Tvé hříchy tě
odsuzují, ale Ježíš tě od nich přišel osvobodit. On mohl zachránit člověka jen tím, že za něho dal
svůj vlastní život. Jeho ukřižování nebyla náhoda nebo omyl. Ale plán Boží. Ježíš se nechal
ukřižovat kvůli tvým hříchům. Pros, aby ti hříchy byly odpuštěny a aby Ježíš byl TVÝM
OSOBNÍM Spasitelem. Věř mu, drž se ho, nech se od něho vést. Žij od nynějška pro něho.

Každý, kdo v něho věří, nezahyne, ale má život věčný ! Jan 3,16

