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Dnes se vám narodil Spasitel!
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Slavnost Narození Páně cyklu B

JESLE NAŠEHO SRDCE
Evangelium (Lk 2,1-14)
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo
první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se
dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru
do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova,
aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když
tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho
do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině
nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál
anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl:
„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám
dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko
zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských
zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má
(Bůh) zalíbení.“
Do tohoto světa, do této politické situace, do časů této vlády a tohoto prezidenta
vstupuje Bůh. Bůh v pozemských podmínkách vypadá jinak, než bychom si ho
představovali. To, co koná, dává našemu srdci radost.
POROZUMĚNÍ
V celé říši: evangelista ukazuje Spasitele v souvislosti s celým tehdy známým světem
a v souvislosti s tehdejším vládcem Římské říše. Ježíš je a bude jiným vládcem:
přichází pro všechny, ale jeho království je jiné než království pozemská.
Položila ho do jeslí: jako jesle označujeme místo ke krmení zvířat pod širým nebem
nebo žlab pro dobytek.
Zvěstuji vám velikou radost: slovo radost je v Lukášově evangeliu použito vícekrát a
je významnou reakcí na Boží působení v dějinách člověka.
Kristus Pán (Mesiáš): „pomazaný“; ve Starém zákoně byli pomazáváni kněží a
králové Izraele na znamení, že je vyvolil Bůh. Ježíš je ten, na kterého poukazují proroci
a kterého celý Izrael očekává.
PODNĚTY
Evangelium nám popisuje situace, které z vnějšího pohledu způsobil člověk: sčítání
lidu, nepřijetí poutníků atd., ale i ty, které zapříčinil Bůh: vtělení, příchod andělů,
Davidův rod atd.
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V životě si hodně všímáme toho, co vykonali a připravili lidé, a řídíme se podle toho.
Snažíme se v tomto světě nějak vyznat a žít v něm. Přitom si někdy neuvědomujeme,
že Bůh koná nejen události mimořádné, ale zároveň se projevuje i v našem obyčejném
životě.
Maria a Josef byli lidé, kteří jak v běžných, tak i v mimořádných situacích dokázali
rozpoznat to, co koná a připravuje Bůh. Dělali, co museli dělat i ostatní, ale jejich srdce
bylo zároveň otevřené pro Boha – a tak se jejich prostřednictvím začaly dít věci, které
postupně přinášely proměnu a můžeme říci přímo převrat v jejich okolí.
I dnes Bůh promlouvá ke každému z nás. Skrze běžné a někdy i skrze mimořádné
události našeho života nám něco sděluje. Jeho slovo ale musí přijít „do jeslí“ našeho
srdce a naší mysli, ne „do paláce“, kde máme dojem, že už všechno bohatství máme a
nic od nikoho nepotřebujeme. Když tomu tak je, náš pozemský život pokračuje, ale
naše srdce se postupně začíná měnit. To, že vnímáme Boží hlas, poznáme podle toho,
že nám přináší pokojnou radost. A pak přijde čas a začne se k lepšímu měnit i život
kolem nás. Ne ale k lepšímu, jak to vidí lidé, ale jak to vidí Bůh.
VÝZVA NA TÝDEN
Všímej si nejrůznějších událostí svého života – právě tam k tobě promlouvá Bůh. Zkus
zaslechnout jeho hlas při nedělní bohoslužbě. A potom ho zkus objevit v lidech, kteří
jsou kolem tebe. To, co tě víc osloví, si zapiš a připomínej si to!

