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Čím jsem starší, tím víc nemám vánoce rád, prohlásil muž asi kolem padesátky. 
Všechno je to nějak jinak, než bych očekával… 
Jak jinak – o tom neměl chuť se bavit. Život se mnohdy nevytváří tak, jak bychom chtěli. 
 
Krize  

 Ekonomická 

 Politická 

 Morální 

 Krize společnosti, rodiny, autority,  
Roste agresivita, rasová nesnášenlivost, sobectví, násilí, bezpráví… 
 
To jsou viditelné skutečnosti, které se dějí ve světě, společnosti kolem nás 
Ale je zde ještě jiný svět – SVĚT V NÁS 
Naše srdce, nitro, duše 
Tam druzí nevidí, někdy se tam dokonce ani my sami nechceme podívat. 
Lidské nitro je plné věcí, o kterých nechceme, aby někdo věděl… 
 
Jak je to možné, že ke zlu a špatným rozhodnutím máme blíž než k dobru? 
 
Bible říká, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu, kde tedy tento obraz je?  
Proč je tak pokřivený, převrácený, zdegenerovaný… 
Je to důsledek hříchu! 
 
HŘÍCH = minout cíl 
Pokud člověk žije bez Boha, pak minul cíl. 
Bloudí světem, životem, bloudí ve vztazích, v rozhodování, cítí hluboko ve svém nitru 
prázdnotu. 
David, král a básník to vyjádřil: Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po Tobě, 
Bože, Po Bohu žízním, po živém Bohu…  Žalm 42,2 
 
Hledáme, tápeme jako slepí… 
Bůh se rozhodl vyjít nám vstříc – o tom jsou VÁNOCE 
 
NAROZENÍ KRISTA 
Jeho příchodem se něco na této zemi změnilo. Už nikdy svět nebude stejný jako dřív. 
PJ přišel na zem, Bůh se stal člověkem, abychom se k němu mohli vrátit. 
 
Když pročítáte evangelia, znovu a znovu slyšíte z úst PJ: 
Pojďte ke mně všichni unavení, žízniví, zklamaní, smutní, beznadějní, opovrhovaní,  
pojďte ke mně a já naplním prázdnotu vašich životů, vašeho nitra, vašeho srdce, vaší duše. 
 
Četl jsem nedávno příběh – 1. Světová válka, proti sobě jsou v zákopech dvě armády. Je štědrý 
večer, chvíle příměří. Jakýsi voják začne potuchu zpívat Tichá noc, a postupně se k němu 
přidávají další a další. Ze zákopů se nese tato krásná vánoční píseň. Když dospívají, jako by 
slyšeli ozvěnu, jako by ta píseň pokračovala… 
Nepřátelští vojáci v zákopech proti nim ji zaslechli a přidali se. Ve svém jazyce. 
Zprávo o té noci, kdy na svět přišel Boží Syn jako by odvála všechnu nenávist, zlobu, válku… 
 

Ale za pár dnů stojí opět proti sobě, a mnozí padli… 
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Nejde o to, abychom na štědrý den byli na sebe milí, a pak aby se vše vrátilo do starých kolejí. 
Jde o to, aby se tato Tichá noc, v které se narodil Spasitel, stala mezníkem, stala začátkem 
nového života, naplněného Boží přítomností. 
Příchod Ježíše na tento svět není Božím výstředním činem, kterým chce na sebe obrátit 
pozornost. Narození Krista je naplněním Božího plánu. Je to podaná ruka. Bůh nám nabízí svou 
ruku, a čeká, že my se jí chytíme. Že ji pevně stiskneme a nechám se jím vést. 
 
Do svého vlastního přišel, ale nepřijali ho…. 
Josef byl rodák z Betléma, a jistě tam měl rodinu, ale oni ho i s těhotnou Marií nepřijali.  
Ježíš se musel narodit v provizorních podmínkách, ve chlévě… 
Ale ti, kdo ho přijali, těm dal moc stát se Božími dětmi. 
 
 
Ježíšek nepřináší dárky, Ježíš sám je tím největším darem, který kdy lidstvo dostalo. 
Přání Karla Kuchaře…. 
 
Již od srpna nám říkají rok co rok, že přijdou, že se máme těšit na tu úžasnou atmosféru, pohodu, 

klid. Ani v srpnu, ani v září ba ani v listopadu stále očekávám, co se bude tak zázračného dít a 

ono stále nic. Nejsem já divný? Vyrážím takříkajíc nasát vánoční atmosféru do středu Evropy a 

tak si procházím a kochám tou nádherou, kterou člověk dokáže vytvořit.  

Kabelky, zvonečky, hry, šaty, čepice, čokoládové království, sýry, šperky, keramika. Jak 

nádherné, oči hladící všechny ty dokonalé věci, ale stále očekávám, co povzbudí a rozehřeje mé 

srdce a stále nic. Jako bych všechno už někdy viděl a znáte ten pocit, když si zakoupíte něco, po 

čem jste dlouho toužili, ten pocit štěstí, ale za měsíc či dva je to běžná věc a příjemné pocity jsou 

ty tam.  

A tak jsem chodil a kochal se, až přijdu ke stánku s vyřezávanými obrázky. Dřevo a vyřezávání je 

mi tak blízké a příjemné, že se ihned zastavuji. Naprosto dokonalé výrobky, které vyšli opět z 

počítačové mašiny, ale přeci jenom můj zrak spočinul na malém obrázku. Stromeček a v jeho 

středu zpodobněná událost, která se odehrála před více jak 2000 lety. Narodil se ten, který žije 

dodnes a všichni si jeho narození připomínáme. Krátká chvilka, jeden pohled, jedna vzpomínka a 

mé srdce buší štěstím a radostí. Jak je možné, že to, co se kdysi odehrálo, se může dotýkat našeho 

srdce ještě dnes?  V bibli knize IZAJAŠ v 9 kapitole v 1 verši se píše "Lid, který chodí v 

temnotách uvidí veliké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo"  

To světlo je Ježíš Kristus, který přišel, aby nám dal radost, štěstí, lásku i naději.  

 
 
Ježíš nepřináší zákon, ale milost. Odpuštění, smíření, pokoj, radost, naději! 

J 1,16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 
17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 

 
Mojžíš nám přinesl zákon, co smíš a co nesmíš. Přesto, že je této zákon k našemu dobru, neradi 
ho přijímáme. Máme pocit pocit, že nás svazuje. Jakékoliv „musíš“ je něco, proti čemu se 
bouříme. Není divu, vždyť Bůh, když nás stvořil, do nás vložil touhu po svobodě.  
Problém je jen v tom, že svou svobodou nesmíme svazovat a ubližovat druhým. A právě proto, 
že se to děje, dal nám Bůh skrze Mojžíše zákon. Desatero.  
 
Ale pak přišel Ježíš, a ten nám přinesl něco nového: milost a pravdu 
Nejprve MILOST a pak PRAVDU. 
Milost – nezaslouženou přízeň. 
Přes všechna naše selhání, přes všechny naše hříchy, přes všechnu vzpouru, nepřichází se 
slovem soudu, ale s milostí. S odpuštěním, s láskou. Říká: pojď ke mně! 
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Máme psa. Byl jsem s ním tento týden v lese, pustil se tam za nějakým jiným psem a 
provokoval. Přesto, že jsem mu řekl: nesmíš, zůstaň – utekl za ním. Odvolal jsem ho, chvíli to 
trvalo, ale poslechl. Nicméně věděl, že udělal něco, co neměl. A tak stál, hlavu dolů a čekal, jak 
zareaguji.  
Očekával trest. Přesto, že ho nikdy nebiju, je v něm zakódován jakýsi strach. Čekal, a já viděl, že 
je napnutý jak struna. Zastavil jsem se a říkám: pojď ke mně. Nešel. Viděl jsem mu to na očích, 
vnímal jsem řeč jeho těla – nechce, protože se bojí.  
Šel jsem tedy k němu já, sehnul jsem se, abych se mu podíval do očí, a klidným hlasem mu říká: 
Jony, co blbneš, kam jsi to utíkal, to neumíš poslechnout? 
Jak jsem k němu mluvil, viděl jsem, jak zvedá hlavu, dívá se na mě a v jeho očích to zajiskřilo.  
Pohladil jsem ho, radostně se narovnal a začal mávat s ocasem takovou silou, div mi nepřerazil 
nohu… Říkám mu: a příště poslechni hned, jak ti řeknu! 
 

Milost – i to zvíře ví, že zasluhuje trest, ale touží po milosti. Byl připraven se bránit, kdybych na 
něj šel tvrdě, zavrčel by, ohnal by se po mě… ví, že se provinil, ale nechce to přiznat… 
Ale miluje svého páníčka, a pokud mu prokážete milost, rozhodne se, že bude vždy poslouchat! 
 
 
Často si říkám: co na mě Bůh vidí? Kdo jsem, že má o mne zájem? 
Divím se, že přes všechny moje hříchy mne miluje, přijímá a odpouští. Když nechci já jít k němu, 
on přichází ke mně. 
V Ježíši se Bůh sklonil k člověku, přišel k nám, aby nám řekl: Miluji Tě! Dej mi svou ruku, dej mi 
své srdce, a já půjdu s Tebou. 
 
V Ježíši nejen přišla milost, ale stala se! 
Boží milost je něco, na co se nemusím dívat zdálky, ale proměnila můj život. Stala se pro mne 
realitou. Není to abstraktní pojem, ale zkušenost, která transformovala mé srdce. 
 
Spolu s milostí přišla i pravda.  
Bůh mi ukázal pravdu o mě, o mých selháních, o mé pýše, o mé vzpouře, ale i o tom, že Bůh 
mne miluje a chce naplnit můj život. 
Milost bez pravdy by nám ublížila, je rozbředlá, je k ničemu. Jako kdyby vás zubní lékař pohladil 
po tváři a řekl: to bude dobré, místo aby vzal vrtačku a odvrtal kaz.  
Stejně i pravda bez milosti je tvrdá, krutá. 
Milost a pravda musí jít ruku v ruce. 
 
My lidé máme tendenci říci pravdu (pěkně zostra, ať ví na čem je), a pak přidat malinko milosti. 
Ježíš jedná jinak: přinesl nám MILOST, milost, která nám dává odvahu k němu přijít, a pak nám 
zjeví pravdu. Ne tak, aby nás ponížil, zranil, ale aby nás uzdravil. 
 
Milost a pravda se stala, říká Bible, skrze Ježíše Krista.  
 
Vánoce nejsou jen o naplnění potřeb našeho těla. Najíst se, napít, obdarovat se nejnovějšími 
výkřiky techniky, módy, nebo zábavního průmyslu. 
Vánoce mají být především o naplnění potřeb našeho nitra. Našeho srdce, naší duše. 
 
Ať už bude pod stromečkem cokoliv, radujte se z toho, těšte se z toho, ale tak, jak to napsal 
Karel ve svém přání, stejně to nenaplní tu nejvnitřnější touhu vašeho nitra. 
Žízeň naší duše může naplnit jen Bůh. 
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Vánoce jsou příležitostí nechat se obdarovat Ježíšem. 
Na jeho zavolán: pojď ke mně, odpovědět ano, Ježíši, jdu. 
 
Chci Vás pozvat k Ježíši, k tomu, který přináší milost a pravdu. 
Nezvu vás do církve, ale zvu vás k Ježíši. 
Církev sama o sobě nemá co dát, ten, kdo proměňuje a naplňuje náš život je Pán Ježíš. 
 
Církev je důležitá, ale jen tehdy, pokud v ní je Ježíš přítomen. Pokud tam není, je to jen 
organizace, kde se můžeme dobře cítit, anebo naopak, která nás může zranit. Ale která nic 
v našem životě nezmění. 
 
Proto vás chci pozvat k Ježíši. 
 
Až dozpíváte koledy, až rozdáte všechny dárky, až se potěšíte pohledem na rozzářené tvářičky 
vašich dětí, nebo vnoučat, až se natěšíte tím, co jste dostali… 
 
na chvíli se zastavte, podívejte se do svého nitra, a pokud tam objevíte žízeň po Bohu, pak mu 
to povězte, poproste ho, ať vstoupí do Vaší prázdnoty a naplní ji svou přítomností. 
 
Příchodem Ježíše Váš svět nezůstane stejný! 
 
 


