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Iz 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
2 Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako
jásají ti, kdo se dělí o kořist.
3 Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.
4 Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou
potravou ohně.
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.
Když pročítáme v Bibli místa, kde se hovoří o narození Ježíše, znovu a znovu vnímáme jednu základní věc:
všude, kam se tato zpráva donesla zavládla radost! (jediný, kdo se neradoval byl král Herodes.).
Radost, navzdory těžkým okolnostem, navzdory neradostným poměrům a nepříjemným podmínkám.

Marie
mladá žena, která čeká dítě…
Ano prožila setkání s andělem, slyšela slova: „neboj se“, ale určitě měla v srdci plno otázek. Co její snoubenec
Josef, co okolí, jak si poradí s řečmi lidí, což bude muset všem vysvětlovat co se stalo, a uvěří jí?
Tehdy byly daleko přísnější pravidla na těhotnou nevdanou ženu, než dnes.
Navzdory všem těmto nejistotám, Marie vyznává:
1,46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána
47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna
pokolení,
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
52 vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky."
-47 Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli…
Zacharijáš, otec Jana Křtitele
bezdětný muž… Když již ztratil naději, že bude mít dítě, dostává zaslíbení že se mu narodí syn. Jenže on nevěří,
a tak dostává znamení: oněmí…
Devět měsíců je němý, a když se narodí zaslíbený syn, a jeho jazyk se uvolní, co zazní z jeho úst? Chvalozpěv
radosti, vděčnosti, chvály Hospodinu:
L 1,67 Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:
68 "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
69 a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
70 jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí,
72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
73 na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.

Pastýři
muži, kteří znají jen svou práci. Ostatními tak trochu pohrdaní, obyčejní pastevci. Mnoho zábavy nemají, stále
dokola, den co den - pást a hlídat stáda…
L 2,8 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.
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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."
Mágové z východu
Nenašli narozeného krále v Jeruzalémě, na dvoře Heroda. Nezmýlili se? Přijetí králem bylo nějaké podivné,
dokonce Herodes nic o tom, že by se narodil král, nevěděl. A tajně je posílá do nějaké vesnice…
Stálo to za tu cestu? Ale pak uvidí hvězdu, tu která je vedla, a jejich srdce je naplněno radostí. Nebylo to
zbytečné, jdeme se poklonit králi, jdeme ho obdarovat, jdeme uznat jeho autoritu, Nebude to jen král Židů, ale
je to veliký král, který změní celý svět.
Mt 2,9 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.
10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
11 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.
Simeon
Starý muž, spravedlivý, čestný, ale i unavený životem. Tolik věcí je, které ho trápí: římská okupace, jeho
milovaný židovský národ je vlažný, odvrátil se od Hospodina. Celý život se modlí za příchod Mesiáše, ale
jakoby jeho modlitby k nebi nedošly. Již se blíží den jeho odchodu, smrt může přijít každým okamžikem…
Ale on je stále plný očekávání, a když se setká v chrámě s dítětem Ježíšem, plný radosti chválí Boha:
L 2,25 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."
Prorokyně Anna
stařičká vdova, moc si v životě neužila, sedm let manželství, pak jí muž umírá a pak přes půl století žije sama.
Mnozí ji měly za podivnou stařenu, odtrženou od života. Je stále jen v chrámě, postí se a modlí…
Když přináší rodiče dítě do chrámu, jde jim naproti plná radosti chválí Boha a pak jí vidíme, jak všem
v Jeruzalémě vypráví o tom, že Bůh splnil své zaslíbení a poslal Mesiáše.
L 2,36 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.

Jediný Herodes a jeho dvůr tuto radost neprožíval…
Mt 2,1 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v
Jeruzalémě a ptali se:
2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
5 Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
6 ,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který
bude pastýřem mého lidu, Izraele.'"
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7 Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je
poslal do Betléma a řekl:
8 "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."
Mt 2,12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
13 Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku,
uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."

Z čeho pramení tato radost?
Nejlépe to vystihuje zpráva těch, kteří jí přinesli přímo od zdroje - od Božího trůnu. Zpráva andělů:
L 2,10 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."
Všimněme si interpretace andělské zprávy:
 přináší radostnou zprávu pro všechen lid (pro celý svět)
 ta zpráva zní: dnes se Vám, kdyby tam byl jeden pastýř, anděl by řekl: dnes se Tobě narodil Spasitel!
Radost pramení z toho, že se MĚ narodil Spasitel!
Mohu prožívat cokoliv těžkého: ztrátu zaměstnání, nemoc, narušené vztahy v rodině, nebo v zaměstnání,
starosti o děti, nejistotu vzhledem k budoucnosti, finanční tlaky, strach z budoucnosti, obavy jak zvládnu stáří,
strach ze smrti…
Ale pokud se MĚ narodil Spasitel, tedy pokud jsem uvěřil, že pro mne se narodil Ježíš, který je můj zachránce,
tak tato radost převýší všechny starosti, bolesti a zažene jakýkoliv strach.
Mohu prožívat těžkosti a tlaky, ale mám vedle sebe někoho, kdo mi je pomůže nést, kdo mne miluje, kdo mi
odpouští, kdo mne přijímá, kdo mne zachránil. Mohu jako Simeon stát tváří v tvář smrti, a přitom radostně
vyznat: teď už mohu odejít, protože jsem se setkal s Ježíšem.
On sám – Pán Ježíš – je příčinou a zdrojem mé radosti!
Evangelia popisují dvě místa – jedno plné radosti, druhé plné obav…
 místem plné radosti je stáj s narozeným Spasitelem
 místem plným obav je Jeruzalém, a především Herodův palác
Tam, kde je místo pro Ježíše, je místo i pro radost. Nejen o vánocích, ale každý den a každý okamžik.
Nakolik dáváme prostor Božímu Synu, natolik prožíváme vnitřní radost, naději, pokoj a lásku.

Dva postřehy pro zamyšlení…
Mohu i já přijít k jeslím, poklonit se Ježíši?
Když chceme navštívit nějakou významnou osobnost, není to tak jednoduché. Nejdřív se musíme ohlásit, pak
nás musí pustit vrátný (nebo recepční). Projdeme mnoha dveřmi, až nakonec staneme před sekretářkou, která
nám oznámí: pan XY je velmi zaměstnán, má důležitou schůzku, nemůže vás přijmout. Budete si muset
počkat… a nebo – musíte přijít jindy.
U Betlémských jeslí je to jinak.
Pastýři přichází, přibíhají ke dveřím stáje, stačí jediný krok, a jsou před narozeným Božím Synem.
Pouhé dveře je dělí od světa venku a světa uvnitř.
Pouhý jediný krok je dělí od života pod zákonem od života pod milostí.
Stačí jediný krok a jsou u svého Spasitele.
Pastýři vešli, a stojí v novém,zcela jiném světě – ve světě Boží milosti a lásky. Ve světě odpuštění, radosti, a
spásy.
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Billy Graham
L 2,7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo
místo pod střechou.
Žádné místo pro Ježíše? Žádné místo pro Krále králů? Ne, ale místa pro druhé lidi a jiné věci je dost. Pro Ježíše
se nenašlo místo ve světě, který stvořil – jen si to představte!
Situace se od Betlémské noci před dvěma tisíci lety vlastně příliš nezměnila.Bůh je stále u většiny z nás na
okraji zájmu. Pustíme ho k sobě, když se nám to hodí, ale rozčiluje nás, když má nějaké požadavky. Kdyby je n
bylo možné Boha schovat do krabičky a ven by mohl, jen když stiskneme tlačítko!
Naše životy jsou tak plné. Musíme toho tolik udělat. Ale nejsme při všech svých činnostech v nebezpečí, že ze
svých srdcí a života vypudíme toho, který nás stvořil?
„Ach vstup do mého srdce, Pane Ježíši. V mém srdci je pro tebe místo.“

Radost ze vztahu s Hospodinem
Ž 4,8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Radost ze spasení
Ž 51,14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
Ž 97,11 Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!
Radost z Hospodinových zaslíbení a zkušeností s ním
Ž 119,111 Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.
Iz 35,10 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich
hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
Jr 15,16 Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě
tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
V Izraeli zavládla radost - Bůh jim dal vítězství nad nepřáteli…
1Pa 12,41 A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i
dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a
bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.
Společenství s Bohem a jeho synem Ježíšem Kristem.
1J 1,3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s
Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4 To píšeme, aby naše radost byla úplná.
Vinný kmen a ratolesti, zaslíbení ohledně modliteb
J 15,11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."
Připravuje místi v nebi a vezme nás s sebou
J 17,13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.
Zdroj síly – radost z Hospodina
Neh 8,10 Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic
připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

