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Biblické texty: 
 
Žalm 98,3-4:  Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země! 
 
Jan 1,1-14:  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u 
Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl 
světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten 
přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím 
světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do 
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc 
stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž 
narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 
 
Lukáš 2, 1-20:  Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 
Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do 
Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se 
dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla 
její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se 
pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v 
hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. 
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude 
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství 
nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh 
v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a 
podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to 
děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 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. 
 

O světle v nás 
 
Vánoční svátky jsou svátky světla. Nad setmělou betlémskou krajinou zazářila jasná hvězda. Avšak 
ono nejde jen o minulost, ale o naši současnost. Takže vánoční svátky jsou o světle vnitřním, 
duchovním. Tím světlem pro naše duchovno je Ježíš Kristus. „Bylo tu pravé světlo, osvěcující 
každého člověka, to přicházelo a přichází do světa. Je tu pro nás, aby nám a všem lidem přinášelo 
naději a radost.  



Boží světlo přináší naději. Vidíme to na pastýřích, kteří byli obklopeni temnotou. Oni představují lid, 
který chodí ve tmě, lid bez naděje. A náhle byli osvíceni Božím jasem: „Sláva Páně se rozzářila kolem 
nich“. My si někdy myslíme, že naše situace je bezvýchodná, vidíme všechno černě, a náhle může 
získat náš život nový jas, novou naději, novou perspektivu. Věřící lidé navzdory tmě, která nás 
obklopuje, i navzdory vlastním černým myšlenkám, mohou vyznávat: „Když ty jsi nám, Bože, 
světlem, spatřujeme světlo“ (Ž 36,10). 
Boží světlo dává radost. Pastýři při setkání s betlémským světlem prožívali radost. A ta radost 
nebyla jen pro ně, ale pro všechny. Vánoce jsou svátky radosti. Navzájem si přejeme „radostné 
Vánoce“. V nejznámější koledě zpíváme: „veselme se, radujme se.“ Naší zkušeností ale je, že radost 
je velmi prchavý pocit. Ráno se probudíme s dobrou náladou. Pustíme si rádio, kde slyšíme o 
utrpení, násilí, podvodech, a už nás radost přechází. Pak se naše sousedka, spolupracovnice, 
kamarádka divně zatváří a my místo radosti se zabýváme přemýšlením nad tím, co jsme jí udělali. 
Někdo došel až tam, že razí zásadu: „Nikdy se na nic netěšit“ a „Nikdy se z ničeho neradovat“. A 
někteří tuto zásadu uplatňují i vzhledem k Vánocům.  
My však radost potřebujeme. Nemůžeme žít stále ve sklíčenosti, strachu a obavách. Proto jsou 
Vánoce, aby nám radost prozářila život. Nad setmělou betlémskou krajinou zní poselství: „Hle, 
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán, v 
městě Davidově“.  
Křesťanské Vánoce znamenají na jedné straně tuto radost z posvátné blízkosti Betlémského Světla 
přijímat. A na druhé straně tuto radost předávat druhým. A to nejen hmotným dárkem, ale dobrým 
slovem, zájmem, vlídností … těmi hodnotami, které se penězi nedají vyčíslit. Světlo z Betléma svítí 
stále a žádné temnoty je nemohou pohltit.  
Přeji nám, Domovu Maják, náboženské obci, aby toto Světlo přinášelo trvalou naději a radost nejen 
nám samotným, ale všem kolem nás. Abychom byli zářícími hvězdami pro naše bližní.  


