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Měl jsem tento týden rozvor s jednou ženou. Říkala,  je těžké představit si Boha. Někdo nebo 
něco je, ale Boha přece nikdo neviděl, tak jak si ho představit, jak v něho věřit?  
Ano, je to tak, Bible říká: 

Jan 1:18  Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm 
řekl. 

 
Když se dívám na Ježíše, vidím Boha. 
Miloval lidi. I když nesouhlasil s hříchem a jasně se od hříchu distancoval. 
Stýkal se s těmi, kterými druzí pohrdali. 
Byl ochotný všeho nechat a jít za jediným člověkem, který ho potřeboval. 
Uzdravoval nemocné, dával naději těm, kteří ji ztratili, 
přinášel smíření, odpuštění a pokoj 
V jeho blízkosti lidé prožívali přijetí, radost a vědomí vlastní ceny. 
Prostě bylo jim dobře. 
Pomáhal, vysvětloval, učil jak žít. 
Dotýkal se nitra, lidské duše. Setkat se s ním bylo jako vystoupit z vyprahlé pouště do 
osvěžující oázy. 
Probouzel život, přinášel světlo, hasil žízeň... 
Lámal pouta, otevíral dveře vězení, přinášel svobodu. 
Ale ten největší zázrak, ten největší čin, ten největší triumf, proč si Ježíše připomínáme 
dodnes byla jeho zástupná smrt za naše hříchy. 
 
Dne si připomínáme jeho narození - dokonce z pohledu zvířátek... 
O vánocích se Ježíš pro řadu lidí zmenšil, scvrknul na Ježíška... 
Vrcholem jeho života nebyl Betlém, ale Golgota. 
Betlém má své místo, zde se narodil. Byl to důležitý moment, nebe se prolomilo na zem. Bůh 
se stal člověkem. 
Ale vyvrcholením je kříž, na kterém Ježíš dobrovolně zemřel za naše hříchy. 
Pokud hříchy nemáš, nikdy jsi nezhřešil a nehřešíš, pak se tě to netýká. 
Ale pokud Tvé svědomí trápí jakýkoliv hřích, pak setkat se s Ježíšem, přijmout odpuštění je to 
největší, nejkrásnější a nejdůležitější moment který v tvém životě může nastat. 
Boha nikdo nikdy neviděl, ale když se dívám na Ježíše, poznávám ho. 
Proto je tak důležité vnímat správně a nezkresleně Ježíše. Protože v něm vidíme Boha. 
 
Přeji Vám, aby Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, narozený v Betlémě, ukřižovaný na Golgotě, 
vzkříšený Bohem Otcem o letošních vánocích zasvítil do vašich srdcí, aby prozářil vaše 
domovy, aby Vám pomohl udělat krok ke smíření, aby vám dal sílu odpustit, aby vás 
osvobodil od všeho, co svazuje vaše srdce, aby vás naplnil nadějí, pokojem a radostí. Ať Vaše 
srdce, mysl i duše může odpočívat v Ježíšově objetí.  
 
Ať prožijete, že to co zaslíbil: 
Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. 
 
 


