
1. Svatek vánoční – 25.12.2022 – Východ a Boží Syn 

Čtení – Matouš 2,1-12 

 

Co má Východ společného se zázrakem vtělení Božího Syna? Z 

hlediska biblické geografie je Východ vzdálenou oblastí, kde se kdysi 

nacházel biblický ráj. Je to také místo, odkud přišel Boží soud nad 

neposlušnými Izraelci. Kdo vzbudil na Východě toho, koho na každém 

kroku provází vítězství? Kdo podřizuje národy své moci a podmaňuje si 

krále? [Iz 41,2]. Sám Bůh to přiznal! Přivedu z východu dravého ptáka a z 

daleké země vinaře, který uskuteční můj záměr; jak jsem řekl, tak jej 

uskutečním, jak jsem rozhodl, tak učiním [Iz 46,11]. Bůh použil vládce z 

Východu, aby vykonal trest, který byl jeho lidu ohlášen za odchylku. 

Východ je však podle Bible především směrem, odkud přichází duchovní 

osvícení. 

Zamyšlení nad Východem v tomto smyslu, neboť jak se ukázalo, zázrak 

vtělení Božího Syna nezůstal bez povšimnutí ani tam na Východě. Viděli 

jsme totiž jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit [Mat 2,2] - 

mudrci vysvětlili Herodovi účel své návštěvy. A hle, hvězda, kterou viděli 

na východě, jim ukázala cestu, a když došli k místu, kde bylo dítě, 

zastavila se. Když spatřili hvězdu, velmi se zaradovali [Mat 2,9-10]. Ano. 

Je třeba učinit zadost Východu a poznamenat, že nikoli ze Západu, ale 

právě z Východu k Bohu poprvé proudila sláva za Božího Syna, Ježíše 

Krista narozeného v Betlémě. 

Pomineme-li široký pojem Východ ve smyslu národů, moudrosti a 

kultury Východu, nejčastěji mluvíme a myslíme prostě na východ slunce. 

V přeneseném smyslu je východ symbolem světla, které se objevuje po 

tmě. Takto Bible hovoří o příchodu Božího Syna na svět. Lidé, kteří 

chodili v temnotách, spatřili veliké světlo; zářilo nad obyvateli země 

zahalené tmou [Iz 9,2]. Na Východě, v daleké Mezopotámii, se Bůh zjevil 

Abrahamovi, odtud ho přivedl do Kanaánu a začal formovat Boží lid. 

Východ se zdá být důležitým směrem ve vizi proroka Ezechiela. Tam 

jsem spatřil slávu Boha Izraele. Blížila se od východu [Ez 43,2]. Na tom, 

že se informace o příchodu Mesiáše dostala do Jeruzaléma, který byl 

ponořen do duchovní temnoty, z východu, je něco významného nebo 

přinejmenším symbolického. 

Narození Ježíše Krista uvedlo Boží plán spásy do zásadní fáze, 

kterou předpověděli proroci. Ale pro vás, kteří se bojíte mého jména, 

vyjde slunce spravedlnosti s uzdravením na svých křídlech! [Ml 



4,2]. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět [Jan 

1,9]. Slavíme tento zázrak vtělení Božího Syna, který poskytl jedinečnou 

příležitost k věčnému životu mnoha dosud neosvíceným lidem. O to 

jistější máme prorocké slovo. A je úžasné, že se jí držíte jako lampy 

svítící ve tmě, dokud se nerozední, dokud ve vašich srdcích nevyjde 

jitřenka [2 Petr 1,19].  

 

Narození Ježíše Krista mělo ohlas na Východě, a to více než v samotném 

Izraeli. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za vlády krále Heroda, 

přišli do Jeruzaléma mudrci z Východu. Ptali se: Kde je tento novorozený 

židovský král? Vždyť jsme viděli vycházet jeho hvězdu a přišli jsme se mu 

poklonit [Mat 2,1-2]. To znepokojilo celý Jeruzalém, protože jeho 

obyvatelé dobře věděli, že jejich král, který si až obsedantně střeží své 

postavení, nepřijme takovou zprávu s klidem. A skutečně, okamžitě se 

mu v hlavě zrodil mazaný plán na zavraždění nového krále, přičemž 

nováčci měli hrát roli informátorů. Po vyslechnutí krále se mudrci vydali 

na cestu a hvězda, které si všimli na východě, jim ukazovala cestu, dokud 

se neocitla nad místem, kde se Dítě nacházelo. Při pohledu na hvězdu v 

této poloze je zaplavila velká radost. Vstoupili tedy do domu, potkali tam 

Dítě s Jeho matkou Marií, padli před Ním na kolena a pak vynesli své 

poklady. Nabídli mu dar v podobě zlata, kadidla a myrhy [Mat 2,9-11]. 

Právě těmto darům přineseným Ježíši věnujme dnes chvilku pozornosti. 

Mudrci se totiž nejen dokázali vyvléknout z účasti na spiknutí proti Ježíši. 

Především však prokázali úžasně moudrý výběr darů pro něj. Zlato – 

vhodný dar pro krále. Kadidlo bylo vhodně zvoleným darem pro kněze. 

Na druhé straně pro toho, kdo čelil strašnému utrpení, nebylo nic 

potřebnějšího než myrha. Jak to všechno o Ježíši věděli?   

V týdnech před Vánocemi někdy přemýšlíme, co dát svým blízkým jako 

dárek. Když jdeme na návštěvu k někomu důležitému, obvykle řešíme 

dilema, zda se nezesměšníme s dárkem, který mu přineseme. Není 

možné přinést prezidentovi vše, co nás napadne. Za výběr daru a způsob 

jeho předání během oficiálních návštěv na úrovni hlav států a vlád 

odpovídá protokolární služba. Mudrci to udělali mistrně.  

 

Příchod Božího Syna na svět byl začátkem největší záchranné akce v 

dějinách lidstva. Kvůli Adamovu hříchu zavládla nad všemi lidmi smrt. 

Ačkoli fyzicky žili a množili se na zemi, duchovně byli mrtví. Bylo 

zapotřebí dokonalého člověka bez hříchu, který by uspokojil Boží 



spravedlnost a otevřel lidem cestu ke smíření s Bohem. Podle Božího 

plánu spásy může být někdo takový pouze vtělený Bůh v podobě člověka. 

 

Narození Ježíše vyvolalo v informovaných kruzích velký rozruch. Včera 

jsme o tom mluvili. Z nebe přicházely signály o začátku Božího spásného 

díla, na které se čekalo po staletí. Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám 

velikou radost, která bude pro všechen lid, neboť se vám dnes narodil 

Spasitel, který je Kristus Pán, v městě Davidově. A toto vám bude 

znamením: Najdeš děťátko zavinuté do plenek a položené v jeslích. A 

hned s andělem přišlo množství nebeských vojsk, které chválilo Boha a 

říkalo: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v nichž má 

zalíbení [Luk 2,10-14]. 

 

Od narození, smrti a vzkříšení Ježíše Krista mají lidé přístup ke spáse 

skrze víru v něj. Obdrží dar věčného života. Přecházejí ze smrti do života. 

V Kristu se stávají příjemci Božích zaslíbení. Boží milost sklízí úžasnou 

úrodu v podobě lidských duší určených pro věčný život.  

 

Letošní oslava Narození Páně se od těch předchozích v našem životě 

velmi liší. Stav světa v roce 2022 zřejmě důrazně naznačuje, že dny Boží 

milosti se chýlí ke konci. Vděční za zázrak vtělení Božího Syna 

zaměřujeme svou pozornost – jako nikdy předtím – na druhý příchod 

Ježíše Krista na zem. Jednoho dne náhle přijde Boží Syn, aby vzal své 

vyvolené ze země a zahájil Boží soudy nad světem. Největší záchranná 

operace bude dokončena. V nebi začne velká oslava!  

 

Za těchto okolností všem svým bratrům a sestrám v Kristu, všem ze 

srdce přeji, abychom se mohli účastnit tohoto slavného dne vzkříšení. 

Všem, kteří se těší z daru věčného života skrze víru v Ježíše Krista, přeji, 

abychom v Pánu vytrvali až do konce. Nastává čas zkoušky. V těchto 

dnech se ukazuje, co je naše víra ve skutečnosti. Přeji vám, abychom se 

ukázali jako praví křesťané, řádně připravení na setkání s Pánem. 

 

Oslava narození Ježíše Krista od nás nevyžaduje, abychom projevovali 

osobní invenci a vynalézavost v tom, co mu nabízíme. Všechno, včetně 

tohoto tématu, máme v Bibli. Stačí si ji pozorně přečíst. Zde je jeden ze 

závazných pokynů: Skrze něj tedy neustále přinášejme Bohu oběť chvály, 

tedy ovoce rtů vyznávajících jeho jméno. Nezanedbávejte ani 



dobročinnost a vzájemnou pomoc, neboť takové oběti se líbí Bohu [Žid 

13,15-16]. O letošních Vánocích se s radostí chystám dodržovat biblický 

"dárkový protokol". A vy? 

V jedné písni jsou slova: 

Dnes ti dávám všechno, všechno musí být tvoje.  

Chci tě milovat, Ježíši, vždy v tvé přítomnosti žít. 

Dnes dávám všechno. Dnes dávám všechno 

Ježíši, svému Spasiteli, dávám dnes všechno.  

 

Modlitba 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi jako pravé světlo přišel na svět, aby 

nikdo, kdo v Tebe věří, nezůstal ve tmě. Nikdy nezapomenu na ten slavný 

den, který osvítil duchovní temnotu mé duše. Děkuji ti, že jsem se skrze 

Tvou milost a víru stal synem světla a synem dne. Už nepatřím noci ani 

temnotě. Mám-li ve své duši Tvé světlo, chci ho nést tam, kde dosud 

vládne duchovní temnota. Amen. 

 

 

 

 


