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A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
(Janovo evangelium, 1,14.16)
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Milí přátelé, s Vánocemi jsou spojeny dárky. Protože Vánoce jsou oslava narozenin a k narozeninám patří dárky, které dáváme oslavenci.
O Vánocích oslavujeme narozeniny Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.
V případě Ježíšových narozenin, je to ale trochu jinak: s dárky, obdarovávajícím
i obdarovanými. Ježíš je zvláštní oslavenec.
Ježíšovou první zvláštností je, že dostal nesrovnatelně málo v porovnání
s tím, co dal a čeho se vzdal, když přišel na svět. Evangelista Matouš mluví
o darech, které Ježíši na znamení úcty přinesli mudrci. Byly to vzácné dary,
přesto ale naprosto nesouměřitelné v porovnání s tím, čeho se musel Ježíš
vzdát, když přišel k nám na zemi.
Ježíš se vzdal slávy a skvostnosti nebe, aby mohlo dojít k divu vtělení,
k zázraku inkarnace. Nádheru a velkolepost nebe vyměnil za nuzotu a bídu
betlémské stáje, slávu a čest nebeského trůnu za prostotu a obyčejnost jeslí,
žlabu pro dobytek. Královské pocty vyměnil za život plný služby, který nakonec
skončil smrtí zločince na kříži.
Jeho cesta začíná jeslemi a končí křížem. Nic z darů, které dostal od lidí, nevyrovná to, co opustil a čeho se vzdal, co on dal nám. Žádný lidský dar nedokáže vyvážit, že se pro nás vzdal nebeské slávy.
Druhá veliká zvláštnost betlémského dítěte je v tom, že obdarovává nás.
Obdarovává nás Boží slávou, která nám září a vstupuje do našeho života. Boží
sláva se pastýřům rozzářila, když se jim zjevili andělé. Vyřídili své poselství,
zpívali a pak zase odešli.
Ale Boží sláva zůstala. O pastýřích se říká, že poté, co Ježíše navštívili, se navrátili zpět ke svým ovcím „oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli
a viděli, jak jim to bylo řečeno“. Boží sláva pronikla jejich život. Naplnila jejich
srdce. A čím srdce přetéká, toho jsou plná i ústa.
Dalším darem od Ježíše je odvaha a naděje, která zahání strach. „Nebojte
se,“ říká anděl ustrašeným pastýřům. To je vánoční dar pro všechny, kdo mají
obavy z toho, co bude v následujících dnech a týdnech, v příštím roce. Co bude
ve škole, v práci, v rodině. Pro všechny, kdo mají strach z něčeho zlého a nešťastného, z bolesti a nemoci, ze smrti a konce života.
Dalším darem od betlémského oslavence je radost. „Zvěstuji vám velikou
radost, která bude ro všechen lid,“ říká anděl. Radost je dar pro všechny smutné a skleslé. Pro všechny, kterým se zdá, že nemají proč se radovat. Na které
padá, třeba právě o Vánocích víc než jindy, zvláštní smutek a tíže.
Kristova radost je dar pro všechny, kteří stojí nad nějakými troskami ve
svém životě. Pro ty, kteří ztratili blízkého člověka. Pro ty, kterým se rozpadla
rodina. Pro ty, kterým nedá pokoj jejich svědomí, protože se dopustili nějakého
těžkého hříchu.
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Dalším darem betlémského oslavence je spása. „Dnes se vám narodil Spasitel!“ Kristus dává jako svůj vánoční dar spásu. Dává vysvobození a vykoupení
z hříchu a viny, vysvobození ze smrti. Kristus dává nový život a věčný život. Doprostřed rozbitého a zlem poničeného světa přichází Spasitel, který uzdravuje,
napravuje, obnovuje a dává do pořádku, co je rozbité a pokažené. A začíná
rozbitým srdcem člověka, jeho poničeným vztahem k Bohu.
„A na zemi pokoj,“ říká anděl. Pokoj je další veliký dar, který od Krista dostáváme. Hluboký pokoj, který dostává a poznává, kterým může žít ten, koho osvítí
Boží sláva a kdo raduje z narození betlémského dítěte. Pokoj, který naplní srdce
toho, kdo si nechal uzdravit srdce Kristovou spásou.
Nebát se a radovat se, dát věci do pořádku, žít hlubokým pokojem, to jsou
veliké a krásné dary, které Ježíš rozdává. Dostává je ten, kdo se přijde poklonit
k jeho jeslím, kdo se skloní před vánočním oslavencem Ježíšem, kdo přijme
Krista za svého Spasitele a Pána.
Všechny zmíněné dary jsou totiž bytostně provázené s betlémským oslavencem. Není možné je od něho oddělit a mít je samostatně a nezávisle na něm,
nelze je mít bez Ježíše. Jedině když nechám Ježíše, aby vstoupil do mého života,
může vyhnat úzkost a strach, naplnit mne radostí a pokojem, darovat mi spásu.
A to je třetí zvláštnost betlémského dítěte. Nejenom, že je dárcem darů, Ježíš, vánoční oslavenec, je sám největším vánočním darem.
Bůh nám daroval svého Syna, největší a nekrásnější, nejvzácnější a nejdrahocennější dar, který je možné dát a který je možné přijmout. To jsou Vánoce:
Bůh za námi, k nám, kvůli nám a pro nás, poslal ze své veliké lásky svého Syna
Ježíše Krista, Spasitele a Zachránce.
Jsou Vánoce a my jsme dostali nejúžasnější a nejskvělejší vánoční dar. Bůh
jím chce obdarovat všechny. Dává ho i tobě.
Dárek je ale potřeba přijmout, rozbalit a začít používat. Dárek totiž mohu
také odmítnout, vůbec ho nepřijmout. Nebo ho sice přijmu, ale nechám ho pak
nerozbalený ležet někde v koutě svého života. A může tak ležet roky a desetiletí, a nerozbalím ho třeba nikdy.
Anebo Boží vánoční dar přijmu, rozbalím – a užasnu. A ten vánoční dar, Ježíš, promění celý můj život.
Jsou Vánoce, svátky plné dárků. Bůh nás štědře obdaroval. Poslal nám svého
Syna. Ježíš je nejúžasnější a nejskvělejší vánoční dar. Boží dar, který Bůh dává
i tobě. Nechej se obdarovat.
Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce, plné radosti z úžasného Božího
vánočního daru, z betlémského dítěte, Spasitele světa, Ježíše Krista.
Michal Šourek, farář
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Vánoční evangelium - radostná zpráva o narození Ježíše Krista
(podle evangelisty Lukáše a Matouše)
Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova,
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se
dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do
plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách
u svého stáda. Náhle u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem
nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus
Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů
a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh
v nich má zalíbení.“ 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.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli,
užasli nad tím, co pastýři vyprávěli.
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.“ 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. Oni mu
odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: A ty Betléme
v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde
vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“
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.“
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.

