Narodil se už Pán Ježíš ve Tvém srdci?
A. Rodin, francouzský sochař, při pohledu na zříceniny z dob minulých konstatoval:
„Křesťanství z barbarů udělalo kulturní lidi, nevěra v Pána Ježíše z nás opět udělá barbary.“
Na svých cestách po Evropě rád navštěvuji kostely různých architektonických stylů a obdivuji
jejich krásu. Je úžasné, jak působí na člověka v ruchu velkoměst. Dá se v nich ztišit, pomodlit,
přemýšlet....Tyto kostely navštěvuje relativně hodně lidí. Nedokážu říct, co je k tomu vede, zda
obdivují architektonické styly, interiéry nebo tam hledají živého Pána Ježíše Krista. V belgickém
městě Brugee mají v jednom kostele dokonce v ampulce „krev Pána Ježíše“, kterou v pátek
zájemcům ukazují. Podmínkou je zaplatit vstupné...
V Božím slově čteme, že Pán Ježíš přišel na tuto zem proto, aby na Golgatě prolil svoji svatou
krev, která je nabízena každému na odpuštění všech hříchů, když v pokání vírou tuto oběť přijme.
Četl jsem dojímavou událost, která se stala v Římě na letišti. Jeden cestující odletěl linkou č. 411
a na letišti zapomněl svého psa, vlčáka. Zajímavé bylo to, že když přistálo letadlo, pes se rozběhl
k letadlu a pozorně sledoval, zda nevystoupí jeho pán. Pes nechtěl nic jíst a nedal se z letiště
odehnat. Po týdnu vyčerpaný skonal. Nějaký kněz v novinách na tuto událost poznamenal. „Jak
by svět byl jiný, kdyby si tak věrně vážil svého Stvořitele a Pána, jak si tento pes vážil svého
pozemského majitele.“
Jsou před námi Vánoce, kdy si připomínáme narození Pána Ježíše Krista jako Božího Syna
narozeného na tento svět. A co svět z toho udělal? Pána Ježíše snižují k pohádkám, používají jej
v reklamách, bere se Boží Jméno nadarmo a tím se vlastně Pánu rouhá.
Angelus Silesius řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě a v tobě ne, ty přece
zůstaneš navěky ztracen.“ Tím vlastně řekl pravou podstatu Vánoc....
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Evang.sv. Lukáše 2,11.
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