Blíží
se svátek, kdy si připomínáme, že se Ježíš Kristus narodil na zem jako syn člověka a v této podobě ukazoval světu kolem sebe, jak vypadá Boží království. Setkával se s lidmi nejrůznějších společenských vrstev a pomáhal jim porozumět, že Bůh miluje každého člověka, a to bez ohledu na jeho minulost a současnost. Ukazoval lidem, že
jedinou barierou mezi člověkem a člověkem je pokrytectví a touha ovládat svět kolem sebe.
Vánoce v sobě zahrnují mnoho odkazů. Jeden z nich může být volný
talíř u stolu, jako připomínka toho, že vždy je někde poutník, který
může přijít a je zván ke stolu. Jiný odkaz může mít výzdoba. Vzpomínám
si, že jednou jsme s mojí ženou jako vánoční výzdobu udělali, místo
tradičního stromečku, „Nový Jeruzalém sestupující z nebe“. Byl krásně
nasvícen, celý zlatý. Chtěli jsme si tím připomenout, že to, co se o
vánocích narodilo, bylo zaslíbení. Zaslíbení věčného života. Zaslíbení,
že ačkoli jsme tady na cestě mezi narozením a smrtí, máme naději, kterou přinesl ten, který od „tamta“ přišel, aby nám řekl, co má jeho otec
na srdci. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou řekl je: „U mého otce
je dost místa k bydlení, kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to“.
Vánoce jsou také, a to paradoxně, připomínkou toho, jak Ježíš žil
a umřel. Jsou začátkem, který odkazuje na konec. Tím, že sedíme u štědrovečerního stolu, říkáme spolu s ním, narodili jsme se a budeme žít,
budeme žít tak, aby Boží království kolem nás rostlo, neslo ovoce.
Pro někoho mohou být vánoce nejtěžším obdobím roku. Myslím na ty,
kteří ztratili své blízké, nemají s kým sdílet svůj život, rozpadl se
jim vztah, mají deprese, byli zrazeni, propadli se do dluhů, jsou nemocní,… Je to stejné jako za doby Ježíše. Tehdy to byl on, kdo přinesl
dobrou zprávu chudým, uzdravil zkroušené srdcem, vyhlásil propuštění
zajatcům, dal slepým zrak a propustiti soužené na svobodu. Dnes je to
každý, kdo oslavuje narození Krista a s tím i své vlastní narození
v něm. Na vánoce rozdáváme dary, nejčastěji svým blízkým, těm, kdo nás
mají rádi, a které máme rádi my. I to je připomínkou.

Já jsem byl kdysi obdarován narozením Krista v mém životě. On obvázal mé rány, otevřel mé oči, naplnil mé srdce pokojem a láskou, mou
chudobu naplnil bohatstvím, propustil mně ze zajetí mých selhání, stal
se mým přítelem pro těžké časy a ne jen pro ně.
Tak mně napadá: „Je někde někdo, kdo čeká na tvůj dar? Kéž by byly
vánoce jen připomínkou toho, že království Boží je stále mezi námi a
24. 12. dary nekončí.

Za tým spolupracovníků střediska Teen Challenge ve Šluknově vám
přeji blízkost Ježíše v každém dni, víru v zaslíbené, odvahu se nevzdat, plný štědrovečerní stůl, radost v očích těch, kteří dostanou vaše dary a
pozor na kosti.
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