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Evang. Lukáše 2,1-20 

Kdy se scházíme, ať už na půlnoční nebo na oslavu narození Pána Ježíše, 

bez ohledu na zeměpisnou šířku. Bez rozdílu vyznávané křesťanské víry, všichni 

víme, kdo byl Ježíš Kristus, Ježíš Mesiáš, Ježíš Boží syn. Víme, proč přišel. A 

příležitost připomenout si tuto velmi důležitou událost. Opakuje se každým 

rokem, právě proto, abychom nikdy nezapomněli, o tak důležitém a cenném daru, 

jakým je Ježíš Kristus, Boží daru, daru nebes člověku. Setkávám se vlastně 

každou neděli, abych jej uctívali Ježíše jako zmrtvýchvstalého, spasitele, vládce, 

uzdravovatele, přítele, abychom společně s Duchem svatým zvedali ruce k nebi, 

a nejen se klaněli tomu, kdo je na trůnu ale na zemi zakoušeli, že ON je. Byl 

takový, jaký byl, když chodil po zemi. Shromažďujeme se z mnoha důvodů a vše 

začalo malým semínkem. Seménkem bylo proroctvím, slib daný Bohem. Hned na 

samém počátku, těsně poté, co se člověk odvrátil od svatého Stvořitele, Bůh již 

oznámil, narození Ježíše. Neřekl jeho jméno, neprozradil, řekl jen málo, ale v 

průběhu let skrze proroky. A hlavně skrze proroky odhaloval králům další a další 

tajemství. O tomto výjimečném NĚKÝM, který se narodí z panny. V průběhu let, 

deseti let, století a pak dokonce tisíciletí, lidé objevovali další a další tajemství a 

podrobnosti o narození, životě, smrti a vzkříšení zaslíbeného Beránka, Božího 

syna.  

Ještě před Ježíšovým příchodem se andělé těšili na tento den. Patriarchové 

Starého zákona se toho dne nemohli dočkat. Abraham se podíval na Mojžíše a 

řekl: "Chtěl bych žít v době, kdy žijí Josef a Marie. Dívali se na zemi a očekávali, 

že lidstvo bude reagovat tak, jak by reagovali oni.“ Ten slavný den, den radosti, 

musel nakonec přijít. Je to tak důležité pro nebe i pro lidstvo. A lidé si toho všimli 

a poznali to tak dobře, že říkají. ANNO DOMINI – znamenají rok Páně a dělí 

lidské dějiny na období před Kristem a po Kristu.  

Svět uznal Ježíšovo narození za jedinečné. Dokonce ani neuznali, že se Ježíš 

narodil jako syn krále, vládce, ale že se narodil jako Boží syn. V historii lidstva se 

to stalo jen jednou, a proto jsou tyto narozeniny tak oslavovány a měly by být 

oslavovány. Jak jsem řekl na začátku, lidé si vybírají různá data, je důležité 

datum, nebo ten, kdo oslavenec? Samozřejmě oslavenec! Co kdybychom měli 

Narození Ježíše Krista 365 dní v roce. Co kdyby každá neděle, byla nedělí, kdy 

se scházíme, abychom děkovali Bohu a oslavili Ježíšovo narození. Nebylo by nic 

zla, protože jeho zrození je pro lidstvo a pro každého z nás zde tak důležité. Pro 

děti, které jsou tady, pro děti, které, se dívají nebo jsou tam někde venku za nás 

všechny a za ty, kteří nás předešli. Četli jsme dnes o tom, jak to bylo – Jozef 

z Marii byli zasnoubeni rok před tím, než žili spolu dohromady. Muž připravoval 

dům, hnízdo a žena žila u rodičů. 

Šli do Betlehem – město chleba. Tak velká radost, že cele lidstvo se bude 

radovat. 



PB zaslíbil prvních rodičích narození Mesiáš, vykupitel, zachránce lidských duší. 

O tom stále častěji mluvili proroci. Lidé čekali na Ježíšovo narození, až nakonec 

přišel den, kdy se to stalo, a proto je účast nebe na tomto narození tak velká. 

Narodil jsem se už dávno, ale moje matka si nepamatuje, že by přišli andělé, 

nebo světlem naplněná místnost ve které jsem se narodil. Výjimečné narození, 

proč? Protože existuje pouze jeden, ve kterém je záchrana, jeden Spasitel, je jen 

jeden Boží syn, je jen jedno jméno, které dává věčný život. Dovolte mi říct více, je 

jen jedeno, nerad používám to slovo náboženství, ale pro naše porozumění. 

Existuje jen jedno náboženství, skrze kterou Bůh chtěl se stát jedním z nás. 

Existuje několik, tucet nebo dokonce desítky náboženství, jejichž vůdci se chtěli 

stát bohy a vládnout. Byl od začátku Bohem, neměla počátek jako Bůh, neboť on 

vždy stvořil světa, po kterém chodíme, moře, řeky, hory a lidstvo, On byl dříve, 

než byl svět. Když přišel a narodil se jako člověk, nebyl to začátek jeho 

existence. Bůh na sebe vzal lidské tělo to se jmenuje inkarnace. To je, když 

jediný Bůh stává se Božím synem a skrze dar ženy se stává jednou z nás. Ani 

před ním, ani po něm, ani před Ježíšem, ani po Ježíši nebyl nikdo je Bohem a 

stává se člověkem, aby jako člověk přemohl naši největší zotročení, smrt a nás 

hřích. Čteme na konci této zvěsti – „Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim 

pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 

Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, 

jak jim to bylo řečeno.“  

Stejně jako Ježíš se narodil ve společnosti armády nebeských andělů. Takhle 

vám chci říct, že přijde, aby vzít ty ve kterých Bůh má zalíbení. Pán Ježíš se 

nejen narodil, ale také se vyvinul a vyrostl v člověka. Jako člověk šel na muka 

kříže, nechal se zabít, a třetího dne z mrtvých vstal. Byl vzat do nebes a usedl po 

pravici otce, kde ho otec povýšil a dal mu jméno, kterému se nikdo nevyrovná. 

Proč? On nikdy neměl začátek, Z luxusu a slávy, jako Bůh, přijal postavení 

služebníka Na věky věků. Ačkoli bude mít lidské tělo ale nezničitelné, 

nesmrtelné. A jsou tu i další věci. Při čtení tohoto příběhu. První věc. Všichni 

lidé chtějí vládnout. Každý člověk hledá respekt, a jsou takoví, kteří říkáte, že 

jsou bohové, zachránci. Boží slovo ale říká, že jenom ve jménu Ježíš je 

záchrana. On sám se stal tělem a přebýval mezi námi. Jeno Bůh, který stvořil 

tento svět, měl tolik lásky k nám, že stal se jedním z nás. Měl černou barvu krve 

a bydlel uprostřed nás. Existují i další věci, které někdy nevidíme, ale potvrzují to 

nádherné Boží plánování, strategie a Boží moudrost.  

Představte si to. Ježíš je nazván chlebem života. Známe ten úryvek. Betlehem je 

nazván městem chleba. Jsou však i další věci, na které Bůh upozorňuje.  

Tyto svátky slavíme v prosinci. Datum bylo skutečně diktováno pohanskou vírou. 

Kulty, které neměly nic společného s křesťanstvím, ale když už toto datum uznal 

celý svět, proč bychom ho neměli uznat i my? Jednou byl muž. Datum svého 

narození neznal. Byl propuštěn z koncentračního tábora. Dostal první dokument 



v jeho životě jako dítě přišel tak mu vymysleli datum narození. Ale pořád to byl 

člověk, i když neznal datum svého narození. Datum není to nejdůležitější. 

Proč šli andělé za pastýři? Proč nešli k lékařům k výběrčím daní k tesařům. Šli k 

pastýřům. Proto že Ježíš byl nazván Beránek Boží. Chtěli, aby pastýři podle 

svého zvyku přivítali beránka. Byli to pastýři, kteří čekali v noci. Narodil se Ježíš. 

Mesiánští židé věří, že narodil se v tomto období, pro to že pastýři vyvádějí své 

ovce. Během období narozeni mláďat. Bylo to jediné období v celém roce. Když v 

noci bděli, nejen kvůli nebezpečí dravé zvěře. Ale někde tam venku, právě proto, 

že to bylo období vypouštění a rození mláďat. Toto období si Bůh vybral pro 

narození Ježíše. Ve stejné době, kdy pastýři čekali na tato přírodní zvířata. Bůh 

si vybral toto období, aby se narodil Boží beránek. Jak moudře to Bůh 

naplánoval. Podobně je to i na Velikonoce, dali Pán tak o tom si řekneme při 

nich. 

Nám chce Bůh ukázat, že On Všechno naplánoval, pokud má naplánováno, 

nikdo to nezmění. Naplánoval vybraný okamžik v dějinách. Den, o kterém 

napsalo se mnoho knih, byl natočené filmy, kdy přijde Pán Ježíš a v mžiku oka 

vezme si ty kdo v něho věří ve svém srdci. A pak určil den, kdy se vrátí na zem. 

Pak den soudu. To jsou věci, od kterých neunikne nikdo, jsou v Božím plánu. 

Nesmíme na ně zapomenout. Je toho hodně.  Vřaďme se k narození, bible 

říká: Kdy byl Ježíš již dospělým mužem, blíží se ke svému bratranci Jan Křtitel 

řekl: "Hle, beránek Boží. Proč? Apoštol Jan Křtitel nazval Ježíše Beránkem 

Božím. Ježíš se na zemi narodil jako beránek. Proč? Boží slovo ukazuje, že když 

první člověk zhřešil. Bůh zabil zvíře. Krvi těch zvířat dočasně očistil člověka od 

hříchu, přikryl/oblekl/ těmi kůžemi člověka, aby cítil krev a věděl, že za hřích se 

jednou musí zaplatit.  Nikdo nevěděl, ani Izajáš. Abraham nevěděl, David 

nevěděl, že Ježíš bude mesiášem. Narodil se z Panny Marie. O Ježíši však bylo 

řečeno, že přijde beránek, který bude zabit. Pro vykoupení/osvobození/ lidstva. 

Tento beránek se narodil a pastýři ho přivítali, aby mu všichni rozuměli. Oběť je 

již připravena. Za naše hříchy. Bůh připravil oběť. Nemusíme platit pokutu za 

naše přestoupení. Někdo ponese tu vinu za nás. Když anděl promlouvá k Marii, 

říká jí dáš mu jméno Immanuel, to je Bůh s námi, až přijde bude spasitelem 

lidstva. Ve skutečnosti ví, že bude beránkem, který musí zemřít. Už to věděla 

stávajíce se matkou. Ten, kterého jednou porodí z dělohy, jednou bude zabit.  

Příběh se skutečně stal. Soudce se sešel se svým kolegou a ten říká: 

"Poslouchej. Vím, že se to k vám dostane, prosím skus to nějak udělat abych 

neplatil tu vysokou pokutu. Za nějaký čas mu volá, aby mu poděkoval: "Děkuji. 

Jak se ti to povedlo?“ soudce říká: Zaplatil jsem za tebe tu pokutu. Jak mohu 

zastupovat právo porušováním tohoto zákona. Ačkoli jsme přátelé, raději jsem za 

tebe zaplatil abys ty neměl problémy. To samo udělal Bůh. Člověk zhřešil 

dokonce i k věčné smrti a na samém počátku ukázala člověku, přikryl člověka 

kůží a ukázal mu, že přijde den, kdy se narodí jako beránek a vezme na sebe 

vinu a trest každého člověka, abychom za to nemuseli platit.  



Proto Maria slyšela, že se narodí, věděla, že jednoho dne bude zabit za hříchy 

mnohých, a když pastýři slyšeli od andělů, že se narodí mesiáš, vědí, že mesiáš 

rovná se – jdeme pozdravit toho, který bude stejně zabít. Je to velmi důležitý den, 

ale ne proto, že odteď budeme mít vánoční stromek každý rok, ale proto, že 

konečně je na světě beránek, kterého krev musí být prolita, k vykoupení tvých 

provinění a zaplatit pokuty? O Ježíši čteme v listu Židům 12,2 „Nespouštějme oči 

z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal 

na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.“ My se radujeme, že to 

andělé doprovázeli, a máme Štědrý večer a dáváme si dárky a každý rok se z 

toho radujeme a zpíváme koledy. Ale On to udělal ne kvůli tomu nýbrž, kvůli 

tomu, že jeho krev je tak hodnotná, že smaže miliardy, miliardy hříchu, lidské 

zloby. Byl zabit podle zákona, aby soudci a právu bylo učiněno zadost. Láska k 

nám došla oběti. Narodil se v jeslích. My máme často představy o dřevěných 

jeslích … tradice, ale bylo to kamenné koryto. Zabalili ho do látky, což byla 

předzvěst toho, jak zemře. Pochovali ho do kamenného hrobu zabaleného do 

látky.  

Aby toho nebylo málo: Takže v Izraeli bylo místo, které si vybral velekněz, místo, 

kde byla nejlepší jehňata v celém Izraeli. Betlém, malé městečko. Dům chleba. 

Domov otce Davida. To nejlepší. Jediný Mesiáš, jediný Spasitel.  

Říkáme Ježíš. Ale oni říkali Jahšua, s výdechem ze dvou slov(článku) – Jahve 

JHVH Bůh, a sia – což je můj zachránce(vykupitel) Kdy se Ježíš narodil, všichni 

věděli – Beránek. Každý z nich věděl, že zemře, jaké pohodové narozeniny – 

zemře, ale pokaždé, když řekli Ježíš Nazaretský, tedy Ježíš narozený v Betlémě, 

pokaždé řekli, Ježíš můj Spasitel(zachránce). Přeji ti, aby byl i tvým Bohem a 

zachráncem. Vánoce, krásné dny. Opravdu ale to není to nejdůležitější. 

Nejdůležitější je abys byl jedním z těch, jak je psáno u Lukáše – Bůh v nich má 

zalíbení. V kom má zalíbené: Příběh. Bohatý vdovec vychovával jediné dítě, 

jedináčka. K výchově, když mu zemřela manželka tak byla chůva. Když těžce 

onemocněl tak říká té chůvě: vezmi si po mé smrti co chceš z mého domu. Ona 

řekla, že by si vzala obraz (portrét) syna. Podle jeho přání dostane žena obrázek. 

O nějaký čas později k této ženě přichází muž. Vidí obraz – kdo je to? Je to 

chlapec, který zemřel a kterého jsem vychovala. Prohlíží ten obraz, pak jej otočí, 

a tam je obálka a v ní závět: Ten, kdo si vybral mého syna, dostane všechno z 

majetku, který je domě. Ona nevzala nic jiného, vybrala si jeho syna.  

Dnes ti přeji abys vybral jediného syna za svého mesiáše. Jak? Vědomě ho 

pozval do svého srdce. Přijde den, nikdo ho neočekává ale vím, že bude, 

naplánovaný jak narození Ježíše, jak smrt Ježíše, zmrtvýchvstání. V Božím 

kalendáři naplánováno tak, že ho nikdo nezmění. Proto také nikdo, až přijde Pán 

Ježíš o tom neví, kdy. Vezme všechny, kdo si ho vybrali. A bible, která říká, a tak 

budeme navždy s Ním. Beránek vládce na nebi a na zemi. 



Prosím, modleme se. On bude naslouchat tvému srdci a tvým ústům. Ať jsou to 

slova, z hloubi srdce: Ano, věřím v Ježíše, ať je Ježíš tímto mým vyvoleným. 

Dávám mu své srdce. Amen 

 

Opakujte, prosím. Všemohoucí Bože. Děkujeme za narození Ježíše. Obětního 

beránka. Děkuji ti, že je dnešním zachráncem. Vybral jsem si ho. A já zvu Ježíše. 

Do mého srdce. Mým zachráncem. Věřím jeho krvi. Že očišťuji i nyní od všech 

hříchů. Ježíši. Moje síla. Můj Beranku. 

 


