NAROZENÍ PÁNĚ

Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této
události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je
tam poslal anděl. Přišli také mudrci z východu, ale ty přivedla podivuhodná
hvězda. Pastýři a mudrci byli první lidé, kteří padli před Božským Děťátkem na
kolena a klaněli se mu. Všichni však z Ježíšova narozeni radost neměli. Když se
starý král Herodes dověděl, že se v jeho zemi narodil jiný Král, náramně se
rozhněval. Jako tehdy, tak i dnes se lidé k Ježíši Kristu staví různě: jedni ho
milují a ctí, a druzí ho nenávidí a zneužívají jeho jméno ke klení.
Ty až o vánocích uvidíš jesličky však Ježíškovi řekni: „Ježíšku, prosím tě. dej,
abych tě vždycky měl rád.“

Sotva anděl zmizel, odešla Panna Maria navštívit svou příbuznou Alžbětu.
Když ji Alžběta uviděla, zvolala: „Jaká je to pro mne čest, že smím ve svém
domě hostit matku svého Spasitele.“ A pak řekla: „Budeš šťastná, Maria, až se
naplní to, co ti řekl anděl.“ Pak řekla Maria: „Velebí má duše Pána a mé srdce se
raduje v Bohu, mém Spasiteli.“

Zatím se Boží anděl ukázal také Josefovi, který byl v Nazaretě tesařem, a
řekl mu: „Josefe vezmi si Marii za ženu. Narodí se jí Boží Syn a dáte mu jméno

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů.“ Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož
dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Jednoho dne však Josef a Maria museli cestovat daleko, až do Betléma.
Římský císař totiž nařídil, aby bylo sčítání lidu a každý se musel dát zapsat tam,
odkud pocházela jeho rodina. V Betlémě proto bylo v ty dny velmi mnoho lidí.
Dlouho hledali nocleh, ale všude už měli všechno obsazeno. Nakonec našli
jeskyni za městem, které pastýři užívali jako stáje. Rozhodli se, že tam zůstanou
přes noc.

A zrovna té noci se narodil Kristus Pán. Byla tmavá noc a u jeskyně nebyl
nikdo, kdo by si té velké události všiml. Jen Panna Maria vzala Ježíška, zavinula
jej do chudičkých plének a položila ho do jeslí, ze kterých žral dobytek. Josef
stál při tom celý udivený a dojatý. Vůl a osel zahřívali Ježíška svým dechem.

V té krajině byli pastýři u svého stáda. Tu se jim zjevil anděl a řekl:
„Nebojte se, přináším vám radostnou novinu: narodil se vám dnes Spasitel světa.
Jděte honem do Betléma, tam najdete děťátko položené v jeslích! A hned se
ukázali ještě jiní andělé a zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle!“

Když se andělé navrátili do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a
podívejme se, co se tam stalo a co nám Pán Bůh vzkázal po andělech.“ A
pospíchali do Betléma. Tam nalezli Marii a Josefa a Děťátko v jeslích, a
poklonili se mu. Pastýři byli první, kdo se Ježíškovi směli poklonit. Ježíš má rád
lidi prosté a dobré, jako byli betlémští pastýři!

Čtyřicet dní potom, co se Ježíšek narodil, donesli ho Maria a Josef do
Jeruzaléma do chrámu, aby ho tam představili Pánu Bohu a aby obětovali párek
holoubat na poděkování Bohu. Starý kněz, který byl tehdy v chrámě, byl svatý a
jmenoval se Simeon. Jak spatřil Děťátko, řekl: „Děkuji ti, Pane, že mé oči
uviděly Toho, který spasí svět.“

Zatím přišli zdaleka od východu bohatí a velmi moudří muži, aby se
Ježíškovi poklonili: říkáme jim mudrci. Cestou je vedla podivuhodná hvězda.
Ježíškovi obětovali dary: zlato, kadidlo a myrhu. Pak je upozornil anděl, aby se
nevraceli ke králi Herodovi, protože Herodes chtěl Ježíška zabít.

Herodes se totiž bál, že už nebude králem on, když se narodil nový Král.
„Musím ho zabít ještě dokud je maličký,“ myslil si Herodes, „jinak mě později
vyžene a sám dosedne na můj trůn.“ Herodes se však mýlil. Ježíš nechtěl být
pozemským králem, ani nechtěl krutě vládnout. Ježíš chce, abychom ho
poslouchali z lásky a abychom se tak stali Božími dětmi.

Tehdy se Josefovi ukázal ve snu anděl a řekl mu: „Vezmi dítě a jeho
matku: Herodes je chce zabít. Uteč s nimi do Egypta a tam zůstaň, dokud ti
neřeknu.“ Svatý Josef ještě tu noc vstal a utekl s Ježíškem a Pannou Marií do
Egypta.

Sotva byl Ježíšek v bezpečí, přišli do Betléma Herodovi vojáci a hledali to
Dítě, před nímž měl král tak velký strach. Ježíšek však už byl daleko.. V náručí
Panny Marie a pod ochranou svatého Josefa byl úplně v bezpečí. Ježíš se cítí
dobře všude tam, kde ho lidé mají rádi.

Herodes ve svém vzteku však poručil: „Když ho nenajdete, zabijte všechny
malé chlapečky v Betlémě a v okolí.“ Zoufalé matky chtěly své děti zachránit,
ale zlí vojáci neměli slitování. Byl to první velký zločin, který provedl rozzuřený
král proti Ježíšovi, ale byla to vražda úplně zbytečná. Nevinné betlémské děti,
které byly zabity místo Ježíše, se teď s ním radují v nebi.

Ježíšek však je zachráněn. Hvězdy svítí uprchlíkůrn na cestu. Zůstanou v
Egyptě asi dva roky. Bůh se trpělivě dívá na hříchy zlých lidí. Tak také dovolil,
aby se stala vražda betlémských děti. Bůh však dobré lidi brání a neopustí je,
ani když je nechá trpět. Až udeří hodina, kterou Bůh určil, vrátí se Ježíšek z
egyptského vyhnanství.

