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(dětská vánoční slavnost) 

Lk  2, 10-11  „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 

vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ 

Vánoční svátky a vánoční poselství nám říkají, že Pán Bůh se zajímá o náš svět. On je nejen 

Stvořitel všeho, ale také dobrý nebeský Otec. Jemu nebylo a není jedno, jak se lidé na tomto 

světě mají. A když Bůh kdysi viděl, jak se jeho Izrael trápí, přichází mu na pomoc. Vstupuje do 

dějin našeho světa narozením betlémského Ježíše. Tak se Boží a lidský svět setkávají…  

1.  Vánoce – život bez strachu 

Možná vám to ani tak nepřipadá, ale mnoho lidí dnes žije ve strachu. Strach nás doprovází na 

každém kroku a svazuje nám ruce a podlamuje nohy. Strach je známkou odcizení člověka 

Bohu. Když se tehdy v noci nad betlémskými pastvinami z ničeho nic rozsvítilo obrovské 

jasné světlo, pastýři se lekli. Byli to sice drsní chlapi, zvyklí na rvačky a dobrodružství. Ale také 

jim se teď rozklepala kolena. Nebyli připraveni na setkání s nebeskou delegací. Nevěděli, co 

se to děje a co to znamená. Proto je anděl nejdříve uklidňuje slovy: „Nebojte se!“ – Když to 

řekne někdo, kdo se bojí stejně jako my, tak to žádná pomoc není. Ovšem když nás uklidňuje 

někdo silnější, někdo, kdo nás zná a  miluje, kdo nás může ochránit a kdo všemu rozumí, tak 

to je něco úplně jiného! Bůh nám ve vánoční události dává poznávat svou milující tvář.   

2.  Vánoce – velká radost pro všechny 

Když si dnes píšeme s někým maily a SMSky, používáme docela často „smajlíky“. To jsou 

takové žluté obličeje, na kterých je úsměv, smích, mrknutí anebo také slza a zklamání. Kdyby 

Pán Bůh oznamoval lidem narození betlémského Ježíše dnešními komunikačními prostředky, 

možná by tam bylo pár takových vysmátých obličejů. Vánoční poselství je totiž radostné 

poselství. Je to dobrá zpráva pro všechny. Od Ježíšova narození, Jeho ukřižování a vzkříšení 

platí, že nejsme nikdo na své životní starosti a zápasy sami. Je s námi Boží Syn Ježíš Kristus. 

Pán Bůh má porozumění pro naše potřeby, On rozumí našim starostem, On rozumí každému 

trápení. Prostě: nic lidského Mu není cizí. V narození Ježíše Krista se Bůh identifikoval s námi. 

Stal se člověkem. Ten, který nás ve všem přesahuje a který je silnější než všechny známé i 

neznámé síly je na naší straně. To je radostná zpráva, která se týká každého, všech…  

3.  Vánoce – narození Božího Zachránce 

A nakonec slyší pastýři od andělů, že narozený Ježíš je náš Zachránce. Narozením v Betlémě 

začíná pozemský příběh Pána Ježíše Krista. O vánoční noci začíná Bůh v narozeném Dítěti 

viditelně jednat. O příchodu Zachránce-Mesiáše mluvili už proroci, teď to andělé znovu 

připomínají. Ježíš přichází zachránit Izrael i celý svět. Ta záchrana ovšem nebude mít 

politický, nýbrž duchovní charakter. Bůh vyvede lidstvo ze zajetí zlého, z moci hříchu a smrti 

a použije si k tomu svého Zachránce. Vánoční příběh je příběhem o Boží solidaritě s námi 

lidmi, o Boží naději a radosti pro celý svět, o blížícím se vítězství Boží lásky nad nenávistí. 

Když zpíváme vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán“, oslavujeme v ní Boha za Jeho lásku a 

radujeme se z Božích darů v Ježíši Kristu. Každý, kdo uvěří v Ježíše Krista, může žít bez 

strachu, poznat pravou radost a prožívat vysvobození z moci Zlého i proměnu svého života. 

To jsou vánoční dary pro všechny. Narodil se Kristus Pán! Proto: Radujme se, veselme se!“(BK)  


