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13. Neděle v mezidobí

Neděle 28.6.2015

43. Pán Ježíš je dlouho očekávaný Mesiáš
Hospodin poslal na zem slíbeného Mesiáše. Je jím Pán Ježíš, který se
pro naši záchranu stal člověkem. Přišel, aby nám řekl o svém Otci,
který nás má rád a zve nás k sobě do Božího království.
Během celého roku jsem si povídali o Hospodinu, který se staral o
izraelský národ a slíbil mu, že pošle na zem Mesiáše – Spasitele světa. Měl
to být mocný vládce, který všechny vysvobodí ze hříchu a v jeho
království budou všichni navždycky šťastní. Kdo by se na takového
Mesiáše netěšil? Izraelité si často zkoušeli představit, kdy se to stane a jak
asi takový Mesiáš bude vypadat. Jestli bude velký, jako byl obr Goliáš, a
bude všem nepřátelům nahánět hrůzu. Nebo to bude mocný král, který
potrestá každého, kdo nebude plnit jeho rozkazy a přikázání. Někteří
Izraelité si dokonce představovali Mesiáše jako nějakého skvělého
válečníka, který se svým vojskem vyhraje každou válku.
My křesťané víme, že když se naplnil čas, tak Hospodin dlouho
očekávaného Mesiáše na zem poslal. Mesiáš se narodil ve městě Betlémě
v chudé stáji, vyrůstal v Nazaretě, a když měl kolem třiceti let, říkal lidem
o svém Otci a o Božím království. Pak také za nás z lásky zemřel na kříži a
vstal z mrtvých. Určitě už víš, o kom mluvíme. Tím Mesiášem, kterého
nejen Izraelitům poslal nebeský Otec, je Pán Ježíš.
Lidé, kteří se s Ježíšem setkali, například apoštolové, Máří Magdaléna a
další, poznali, jak je má rád a jak mu na nich záleží. Pro Ježíše byl důležitý
každý člověk. Moc si přál, aby všichni lidé po smrti žili s ním a s jeho
Otcem v Božím království – v nebi.
Pán Ježíš má rád i tebe a pozvání do nebe platí i pro tebe. V jeho
království totiž bude všem dobře. Tam si už nikdo nebude ubližovat, ale
budou se tam všichni stále radovat.
Úkol:
Je skvělé, že ses dozvěděl o Pánu Ježíši. On přišel na svět nejen kvůli
Izraelitům, ale také kvůli tobě, tvým kamarádům, tvé rodině… Má tě totiž
moc rád a moc mu záleží na tom, abys byl v životě radostný. Má tě rád

dokonce víc, než to dokážou tvoji rodiče. Zkus mu za to, že tě má rád,
každý den při ranní modlitbě poděkovat.
Můžete si zazpívat píseň č. 6 „Dávno předtím“ ze zpěvníku Zpíváme si
písničku 2: Chválíme Pána s dětmi.

