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Iz 7,14 Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi 
Bůh). 
15 Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. 
16 Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu. 
 
Iz 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 
5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:  "Divuplný 
rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." 
6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je 
právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. 
 
L 2,1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 
2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 
3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 
4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z 
domu a rodu Davidova, 
5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 
6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 
7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod 
střechou. 
8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 
9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 
11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." 
13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 
15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, 
jak nám Pán oznámil." 
16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 
17 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 
18 Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. 
19 Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 
20 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 
21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. 
22 Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili 
před Hospodina - 
23 jak je psáno v zákoně Páně: 'vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu' - 
24 a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. 
25 V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý  byl 
s ním. 
26 Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. 
27 A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, 
28 vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: 
29 "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, 
30 neboť mé oči viděly tvé spasení, 
31 které jsi připravil přede všemi národy - 
32 světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." 
33 Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. 
34 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako 
znamení, kterému se budou vzpírat 
35 - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." 
36 Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka 
provdala, žila se svým mužem sedm let 
37 a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu 
posty i modlitbami. 
38 A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
39 Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se Galileje do svého města Nazareta. 
40 Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. 
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Letošní vánoce jsou zvláštní. 
Zamřel pan Václav Havel, muž, kterého jsme si vážili. A tak místo horečnatého shánění dárků lidé v tichém 
zamyšlení stáli na Václavském náměstí, zapalovali svíčky, sledovali televizi, vzpomínali na sametovou 
revoluci, tleskali a cinkali klíči.  
Kdosi pověděl, že si nemohl najít lepší dobu na svůj odchod… 
Já osobně jsem si pana Havla velice vážil. Ano, nebyl dokonalý, zvláště selhání v jeho manželském životě 
snižuje jeho morální kredit. Ale byl to muž čestný, skromný, pravdivý, pokorný. Nebál se pojmenovat věci, 
stál za pravdou a heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ z jeho úst nebylo jen pouhou frází, ale 
skutečným vyjádřením jeho vnitřního postoje. 
Národ držel tři dny státní smutek, nad jeho odchodem, smrtí. 
A hned po ukončení tohoto smutku jsou zde tři dny nebeské radosti. Radosti nad narozením Spasitele Pána 
Ježíše Krista. 
Zvláštní vánoce, v kterých se prolíná smrt a zrození. Smrt významného člověka pro náš národ, a narození 
nejvýznamnějšího dítěte v dějinách lidstva - Božího Syna. 
 
Včerejším dnem začaly tři dny státního svátku – svátku radosti z narození Spasitele.  
Není to rozverná, rozpustilá, nevázaná radost, protože na ní jako stín dopadá smutek. Smrt pana Havla nám 
připomíná, že zde nežijeme věčně, že i náš život jednou skončí. Ale hluboko v našem srdci objevujeme tichý, 
ale silný a neutuchající zdroj radosti, protože víme, že díky Ježíši Kristu náš život nekončí smrtí, ale má 
přesah na věčnost.  Jak řekl ap. Pavel:  

2K 5,1 Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný 
dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 

 

Ř 6,23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 

1J 5,11 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 
12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 
13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 

 
3 dny nebeské radosti 

 radost pastýřů, když se dozvěděli o narození Spasitele 

 radost mudrců, když uviděli hvězdu, která je dovedla k narozenému králi 

 radost Josefa a Marie, Simeona, Anny… 
vidíme různě velkou a hlubokou radost. 
Ta největší a nejintenzivnější byla asi v nebo (protože tam do důsledků věděli, o co jde) -  

Luk. 2,9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 
11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." 
13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 

 
Radost pastýřů byla také velká, ale přeci jen tu stáli trochu v rozpacích. A protože to byli muži činu, rozhodli 
se jít přesvědčit na vlastní oči. Andělé jim řekli, že leží v jeslích, jinak by asi hledali v nejlepším domě 
v Betlémě… Radují se, protože uvěřili zprávě andělů, ale spolu s radostí je zde bázeň. A také si asi 
nedovedou představit, co vše to znamená. A jestli toto dítě nějakým způsobem změní i jejich život. Pokud 
se těšili na osvoboditele, který je vysvobodí z moci Římanů, možná si kladli otázku: dožijeme se toho vůbec, 
nebo až naše děti?  
 

Radost Mudrců byla jiného rázu. 
Mt 2,1-2 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v 
Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu  
poklonit." 
 
Mt 2,9-11 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila 
nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, 
jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. 
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Nebyli to židé, je moc nezajímalo, jestli jsou Židé svobodní, nebo pod vládou Římanů. Oni se dívali na tuto 
událost z nadhledu. Věděli, že život tohoto dítěte bude mít celosvětový přesah. Asi nevěděli, o co přesně 
půjde, ale hluboko v srdci tušili, že se jedná o něco unikátního, a proto chtěli být u toho.  
Možná, že když zjistili, že v Jeruzalémě a v královském paláci nic o narození krále nevědí, byli trochu 
zaražení. Že by se spletli, že by hvězda, kterou viděli, byla přeludem? Že by špatně pochopili stará proroctví, 
z kterých vycházeli? Že by národ, kde se narodil Král, neměl o tom ani potuchu? Do jejich srdcí se vkrádaly 
pochybnosti. 
Ale pak, když vyšly z Jeruzaléma, se najednou opět objevila hvězda, a vedla je až k Betlému, kde se zastavila 
nad místem, kde se narodil král. Nepotřebovali průvodce, nepotřebovali mapy, nepotřebovali GPS… vedla je 
hvězda. Proto ta veliká radost! Naše cesta nebyla zbytečná. Dobře jsme porozuměli proroctvím, sám Bůh 
nám ukázal cestu. Ano to chudé a neznámé dítě je budoucí Král. S radostí se mu klaní a předávají mu 
drahocenné dary. 
 

Radost Marie a Josefa byla hluboká, vnitřní. Tím, co prožívají, jsou trochu zaskočeni. Cesta z Nazareta do 
Betléma, provizorní ubytování, díky Bohu šťastný porod… a teď setkání s pastýři, mudrci, několik dnů na to 
se starým mužem Simeonem a stařenkou Annou v chrámě. Jak tomu všemu mají rozumět? A co ta slova:  

L 2,34-35 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v 
Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo 
myšlení mnohých srdcí." 

Marie si všechny tyto události a všechna tato slova zaznamenávala ve svém srdci. Jistě, prožívala radost, ale 
zároveň bázeň a mnohé otázky, které si ani nedovolila vyslovit. Ale i uprostřed všelijakých pochybností si 
vždy znovu a znovu připomínala slova andělského slibu:  

L 1,30-33 Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš 
mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce 
Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." 

A tento slib, toto proroctví bylo pevným bodem, skálou, na které stála, i když přišly ty největší bouře v jejím 
životě. Věřím, že když stála na Golgotě, pod křížem, na kterém její syn umíral, měla stále v srdci tento 
andělský slib: bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky 
bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce… 
 
 
Lukáš nám ale také zaznamenává, že narození Ježíše nevypůsobilo jen radost, ale také obavy, zármutek a 
znepokojení. Tyto emoce prožíval především Herodes a s ním celá vládní garnitura v Jeruzalémě. 

Mt 2,3-4 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a 
zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 
 

7-8 Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je 
poslal do Betléma a řekl: "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, 
abych se mu i já šel poklonit." 
 

12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. 
 

16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v 
celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. 
 

Proč? Protože se bál o svůj post. A když znalci zákona na jeho dotaz, zda vůbec a kde se má budoucí král 
narodit přinesli odpověď – v Betlémě, pochopil, že toto dítě je pro něj velice nebezpečné. Svůj trůn musí 
uhájit stůj co stůj. A proto, když na jeho lest mudrci neskočili, a nedonesli mu jméno a adresu pobytu dítěte, 
vzal budoucnost do svých rukou, a pro jistotu nechal všechny děti v Betlémě vyvraždit.  
 
Proč narození Ježíše provází na jedné straně radost a na straně druhé znepokojení, odpor, nenávist, která 
graduje až k vraždám? Nejprve dětí v Betlémě, pak k zabití Ježíše na Golgotě.  PROČ? 
Myslím, že odpověď najdeme v proroctví Simeona: 

L 2,34-35 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v 
Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo 
myšlení mnohých srdcí." 
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Podobně to říká Pavel: 

1K 1,18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí 
Boží. 
 

2K 4,3-4 Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa 
oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem 
Božím. 
 

2K 2,15-16 Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí 
spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní 
životodárnou vedoucí k životu. 
 
 

 
Pán Ježíš je vždy předmětem rozdělení. Buď ho člověk přijímá a miluje, nebo odmítá a nenávidí. Každý 
k němu musí zaujmout postoj. Ve vztahu ke Kristu nemůžeme být neutrální, nejde se o něj nezajímat. Nejde 
být k němu lhostejný. Bud ho přijímám, nebo odmítám. Uznávám, respektuji, podřizuji se mu anebo se mu 
vzpírám. 
Když mluvíte o Ježíši, vidíte, že jeho jméno odhaluje lidská srdce. Jak řekl Simeon: „konfrontace s Ježíšem 
odhaluje lidské myšlení“. Pán Ježíš se stává buď tím, který náš život pozvedne, anebo ho odmítneme, což 
pro nás znamená pád. 

1P 2,6-8 Neboť v Písmu stojí: 'Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude 
zahanben.' Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal 
kamenem úhelným', ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti 
slovu…   (Iz. 28,16; Řím. 10,11) 

 
Buď je pro nás Ježíš skálou, na které postavíme svůj život, anebo skálou, která nás zasype.  
Kamenem, na kterém stojíme anebo kamenem o který zakopneme. 
 
 
PROČ Pán Ježíš vzbuzuje takovéto reakce? 
Kdyby šlo jen o Ježíška, o nemluvňátko, které spinká v jeslích a Marie ho kolébá, pak by to byla pohoda. A 
proto se h dnešní společnost snaží takto vykreslit. 
Ale Bible mluví o něčem jiném. A to hned od počátku, od okamžiku jeho narození. 
 
On je Pán! Mudrci se mu klaní jako nejvyššímu králi, kterému je třeba vdát poctu. Předávají mu dary.  Nejde 
jen o hodnotu těchto darů, ale i o jejich symbolický význam. Jsou to dary pro Krále! 
 
Bible říká, že Ježíš je Pán pánů a Král králů.  
A jako takový má vůči nám své požadavky. Vyzývá nás k tomu, abychom ho následovali.  
 
A toto jsou dvě věci, které buď přitahují, nebo odrazují. Buď řekneme ANO, anebo NIKDY! 
On jest dán k pádu i k povstání mnohých -  právě proto s Ježíšem buď povstáváme anebo bez něj padáme. 
Buď získáváme věčný život, anebo jdeme do zahynutí. 
 
Ježíš je Pán – to bylo první Krédo - vyznání víry apoštolské církve.  

 nechci žádného pána! 

 proč zrovna Ježíš, copak není dost jiných vzácných lidí? 

 mám svobodu, chci zůstat sám svým pánem, nechci se nikomu podřídit 

  
 
Ježíš má požadavky 

Mt 16,24 Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 
následuj mne. 

Pán Ježíš neporoučí, nerozkazuje, ale zve! Kdo chce jít za mnou… 
Pán Ježíš nikdy neřekl: musíš, musíte. Jen jednou tuto formulaci z úst Pána Ježíše zmiňuje apoštol Jan: 
„Musíte se narodit znovu“  - říká to Nikodémovi. 
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Ale to není příkaz. Je to podmínka: pokud chceme dosáhnout věčného života, pokud chceme být s Bohem, 
pokud chceme vejít do Božího království, pak není jiné cesty, než se narodit znovu. Narodit z vody a 
z Ducha.  

Jan 3,5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
království Božího 
 

 musíš se znovu narodit 

 zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, následuj mne 
 

A to je to, co mnohé odrazuje. Nechtějí Pána, nechtějí se omezovat. A tak žijí sami pro sebe. Myslí si, jak 
jsou moudří, ale nepochopili, že se ochuzují. Protože mít za Pána svého života toho, který nás stvořil, který 
nás tolik miluje, že za nás zemřel… 
následovat toho, jehož myšlení s námi je o pokoji a ne o trápení, následovat toho, který nás naplňuje 
pokojem, radostí, láskou, následovat toho, který nás provede údolím stínů smrti na věčnost – to přeci není 
tragédie, to je výhra! To je výsada, to je dar! 
 

Mnohdy si myslíme, že následovat Ježíše znamená řídit se spoustou příkazů a nařízení. 
Ale tak to není.  
Vždyť On těm, kteří se rozhodli jít za ním, dal svého Ducha, který jim dává sílu, dal moudrost, vždyť on nás 
drží za ruku, a v případě potřeby nás nese. Následování není dřina, nevede k vyčerpání, ale je to cesta ve 
dvou. Já a můj Pán Ježíš Kristus. Jdeme spolu. A je nám spolu dobře. 
Protože on ví, kolik mám síly, kolik toho ujdu, kolik toho unesu. A zná cíl, takže se nemusím bát, že 
zabloudím. 
 

Následovat Pána a Krále Ježíše Krista má smysl, stojí to za to, je to to nejlepší rozhodnutí, které můžeme 
v životě udělat. 
Jsme zde všichni věřící – křesťané. Věříme v Boha, věříme v Ježíše Krista, věříme v neposkvrněné početí, 
věříme ve vzkříšení Ježíše z mrtvých… ale - následujeme ho doopravdy? 
Následuješ, milý bratře, Ježíše? A ty milá sestro – následuješ Ježíše? 

 
Když jsem přemýšlel o následování, napadly mne tři věci: 

1. Ježíše následujeme srdcem 
Ez 36,26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 
kamenné a dám vám srdce z masa. 
On nám dal nové srdce, a pro něj je přirozené milovat, odpouštět, pomáhat, děkovat, chválit a 
uctívat… 

2. Ježíše následujeme myslí 
Ez 36,27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat 
moje řády a jednat podle nich. 
On vložil svůj zákon do naší mysli, do našeho nitra, a proto je pro nás přirozené řídit se Božími 
příkazy, přemýšlet Božím způsobem, dívat se na situace, lidi a věci Božím pohledem.  

3. Ježíše následujeme vůli 
Ž 40,9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. 
Stejně jako Ježíš plnil vůli Otce, i naší touhou je naplnit vůli Boží. Ne, že bychom se vzdali sami sebe, 
ale víme, že „mnohdy nevíme“ – jak dál, co udělat, jak se zachovat, jak se rozhodnout. A víme, že 
naplnit Boží vůlí je dobré pro nás, pro naše okolí a přináší to slávu Bohu. Prožíváme, že plnit Boží 
vůli pro nás není omezením, ale ohromná čest.  

 


