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NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE 

TAKTO 
(MT 1,18-25) 

 

Přečtěte si prosím první kapitolu Evangelia podle Matouše a z Evangelia 

podle Lukáše kapitoly 1,1-2,40 pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Mt 1,18-25.  

 

Úterý 28.12 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
Matouš 1:18 Narození Ježíše Krista událo se takto: Jeho matka 
Marie byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, 
že počala z Ducha svatého. 19 Její muž Josef byl spravedlivý a 
nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20 
Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně 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. 21 Porodí syna a dáš 
mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 22 To 
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´. 24 Když se Josef probudil ze spánku, 
učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku 
k sobě. 25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno 
Ježíš. 
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1. Co víme o Josefovi? 

2. Co víme o Marii? 

3. Proč ji budou všechna pokolení blahoslavit Marii? (Lk 1:28, 48-49) 

4. Byli zasnoubeni? Byli manželé? Proč nechtěl Josef vystavit Marii 

hanbě? 

5. Co znamená, že dítě je počato z Ducha svatého?  

6. Kdo je svatý? Dítě? Marie? Proč? 

7. Bůh si použil Marii a Josefa, aby vychovali Ježíše. Proč by si měl Bůh 

použít tebe ke své slávě? Co myslíš, že je ve tvém životě překážkou, 

aby si tě Bůh používal více?  

8. Co uděláš, abys byl/a užitečnější pro Boží království? 

9. Proč se Ježíš narodil? (v. 21) 

10. Spasí Bůh všechny lidi bez rozdílu nebo ne? Jak bys k obhajobě své 

odpovědi použil/a Písmo? 

11. Kdo a jak bude spasen? 
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