BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ON VYSVOBODÍ SVŮJ LID Z JEHO HŘÍCHŮ - MT 1,18-23
Narození Ježíšovo se událo takto …
18Narození

Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve,
než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl
ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl
Páně
ně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou
manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 22To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl
Hospodin ústy proroka: 23`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to
jest přeloženo `Bůh s námi´.

Shrnutí:
Na příběhu narození Krista si ukážeme čtyři velké charakteristiky Boha,
Jeho velikost, lásku, věrnost, a péči. Jsou to věci, které nám Matouš ve
svém příběhu předkládá jak na podnose a chce, abychom zde viděli dílo
Boží a roli Pána Ježíše Krista. To je smysl příběhu o narození Ježíše.
Ježíše

1. NAROZENÍ KRISTA UKAZUJE NA BOŽÍ VELIKOST A SLÁVU (V.
18-20)
- Ježíš Kristus je počat z Ducha svatého
Boží Syn se stal člověkem. Z nejvyšší slávy sestoupil do největšího ponížení.
Stvořitel a Vládce se stal služebníkem.
Ježíš Kristus je cele Bohem a cele člověkem. Je to jedno z největších
tajemství Božího vtělení a po vzkříšení Krista je to druhý největší zázrak,
který se kdy stal.
Biblické odkazy:
 Lk 1,26-35;
35; Mt 1,24; Lk 1,38; J 1,1-5.14;
1,1
Fp 2,6-8; J 14,8-9

2. NAROZENÍ KRISTA UKAZUJE BOŽÍ LÁSKU K NÁM (V. 21)
- Kristus vysvobodí svůj lid z jeho hříchů
Ježíš = Jozue = Ješua = Jehošua = Bůh (Hospodin = Jahve) vysvobozuje
Ježíš se narodil proto, aby nás smířil s Bohem. Tím, že svou vlastní krví
zaplatil za naše hříchy, můžeme ve víře v toto jeho dokonané dílo
přicházet k Bohu.

V narození Krista se jasně projevuje Boží láska k nám - Bůh nechce,
abychom zahynuli, ale poslal svého Syna, abychom ve víře v Něj měli život.

Biblické odkazy:
 Lk 1,31; 1 J 4,9; J 3,16; J 10,17-18; Ko 1,21-22; Fp 2,1-5; Gn 3,15;

3. NAROZENÍ KRISTA UKAZUJE NA BOŽÍ VĚRNOST (V. 22)
- Kristus je naplněním prorockého slova
Narození Krista je známkou Boží věrnosti. Bůh vždy splní, co slíbil. Boží
Slovo je naprosto jisté a vždycky se naplní.
Izajáš prorokoval o Kristu osm století před Jeho narozením. Žádné jeho
slovo o narození Krista nezůstalo nenaplněné.
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Každý, kdo se na Boží Slovo spolehne, se nakonec může radovat, protože
zakusí Boží věrnost a s ní také Boží slitování, milost a spasení.

Biblické odkazy:
 Gn 3,15;2, Pt 1,19; 2 K 1,20;

Iz 7,14; Iz 55,10-11

4. NAROZENÍ KRISTA UKAZUJE BOŽÍ PÉČI O NÁS (V. 23)
- Kristus je ‚Bůh s námi‘
Bůh je stále s námi. Nikdy nás neopustí. Z jeho trvalé přítomnosti
v životech křesťanů vyplývá:
1. Jeho péče o nás - péče o každou potřebu a starost
2. Jeho bdění nad námi - dává na nás pozor a vede naše kroky
3. Jeho výchova

Biblické odkazy:
 Žd 13,5; J 14,23; Ž 121,3
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Mt 1,18-23 + modlitební setkání
!!! Neděle 26. 12. - shromáždění nebude !!!
Neděle 2. 1. 2011 - 930 - Společné shromáždění v Domě techniky
K modlitbám:
• jedni za druhé, abychom rostli v Pánu
• za to aby Pán povolával další lidi ke spasení
• za starší sboru, aby měli moudrost a sílu k vedení Božího lidu

Připravujeme:
• 22. ledna - Zimní konference v Brně. Zájemci se hlaste u Jardy
• 13. února - společné shromáždění s Biblickým sborem křesťanů
Kladno - shromáždění bude v Domě techniky (UL) od 10 hod. a bude
se společným obědem
•

English Camp - srpen 2011

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde
Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Koloským 3:1-2
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