24. prosince
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“
Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci
ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi
chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským
lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké
jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým
izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě.
Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním
jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj
trůn bude pevný navždy.
Lk 1,67-79
Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: „Pochválen buď Hospodin, Bůh
Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak
slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval
se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny
dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho
lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází
z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“
Rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého
života.
Jedině on, jedině on nás může spasit. Jedině Boží milosrdenství může
vysvobodit lidstvo z tolika – někdy monstrózních – forem zla, které
v něm plodí egoismus. Boží milost může obrátit srdce a nalézt východiska ze situací, které jsou lidsky neřešitelné.
Kde se rodí Bůh, rodí se naděje. On přináší naději. Kde se narodí Bůh,
rodí se pokoj. A kde se narodí pokoj, není už místo pro nenávist a
válku. (…) Kde se rodí Bůh, tam se rodí naděje; a kde se rodí naděje,
nacházejí lidé důstojnost. A přece existují i dnes zástupy mužů a žen,
kteří jsou zbaveni svojí lidské důstojnosti a jako Betlémské Dítě trpí
chladem, chudobou a odmítáním. Ať dnes pocítí naši blízkost ti nejvíce bezbranní, zvláště děti-vojáci, ženy vystavené násilí, oběti obchodu
s lidmi a s drogami. Ať nechybí naše pomoc těm, kdo na útěku před
bídou a válkou cestují příliš často za nelidských podmínek a nezřídka riskují život. (…) Kde se rodí Bůh, kvete
milosrdenství. To je nejcennější dar, který nám dává
Bůh. Jsme voláni, abychom objevovali něhu, kterou
nebeský Otec chová ke každému z nás. Pán ať dá zejména vězněným zakusit svoji milosrdnou lásku, která hojí
rány a přemáhá zlo.
A tak dnes společně jásejme v den naší spásy. Rozjímejme nad vánočními jesličkami, hleďme na Ježíšovu
otevřenou náruč, která nám ukazuje milosrdné objetí
Boha, když nasloucháme vzlyku Dítěte, které šeptá:
„Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj
v tobě!“ (Žl 122,8).
papež František – Urbi et orbi 25. 12. 2015
Dnešní den se vše připravuje pro narození Dítěte.
Pokud zůstaneme Božími dětmi, tak s námi Bůh počítá a použije nás, abychom připravili cestu Bohu do tohoto
světa. V hloubi svého srdce nosíš Boží dítě.
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem!
Tit 2,11 – z půlnoční bohoslužby
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