
VÁNOCE  
NÁM NABÍZEJÍ  
NĚHU BOŽÍ LÁSKY  
Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc, kde se nám 

dává najevo nejen láska Boha, ale něha jeho lásky. A my 
víme, že když se k němu v touze přiblížíme, může něco 
z milosti prvních Vánoc sestoupit do našeho srdce a zaplavit 
je světlem.  Každého z nás totiž Bůh velice miluje.  Cítím 
Ježíšovu lásku, která nás zasahuje jako ohnivý šíp. Sám se 
neodvažuji říci, že ho miluji. Vím však, že on miluje mne, jak 
praví Bible: „To on jako první miloval nás…“ (1 Jan 4,10). Bůh 
je láska a svou bláznivě něžnou lásku nám ukázal, když 
k nám přišel jako malé dítě. Nezbývá než zavřít oči a vrhnout 
se mu do náruče.  

Naše srdce potřebuje absolutno a právě jen Bůh může 
zaplnit nekonečný objem našich srdcí. Žádný tvor, jedině Bůh 
může být pro duši, jež je tak veliká, smyslem života! Vše 
ostatní, ba dokonce i to, co je vám nejdražší, to vše ve 
skutečnosti naleznete pouze v něm. Ano, máme potřebu 
Absolutna; a nic, co není sám Bůh, nedokáže uspokojit naše 
srdce. Prosím JEŽÍŠE, aby vám dal pocítit svou něžnou lásku.  

Zpracováno podle knížky Charlese Journeta „Jako ohnivý šíp“,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 



KAŽDÉMU Z NÁS  
POSÍLÁ BŮH  
NĚJAKOU VÁNOČNÍ „HVĚZDU“ 
Bůh si osobně vede každého člověka, který ho hledá. Tři 

mudrce Bůh oslovil a vedl k cíli prostřednictvím neobvyklé 
hvězdy. I každému z nás posílá nějakou „hvězdu“. Naší hvězdou 
mohou být zvláštní životní okolnosti, dobré zkušenosti, ale 
někdy i nemoc a utrpení. Může jí být nějaký člověk, který nám 
posvítí na kus životní cesty, jindy dobrá kniha.  

Občas se nám hvězda úplně ztratí, tak jako třem 
králům. Pak zůstáváme bezradně stát a ptáme se, kudy dál… 
Pokud se ale ptáme upřímně, pokud skutečně hledáme 
pravdu a chceme se podle ní zařídit, odpověď dostaneme. 
Bůh může promluvit i skrze člověka, který je zcela „mimo“. 
Tak jako Herodes, který nechtěl sloužit Bohu, říká mudrcům 
pravdu: „Jděte do Betléma.“ Je v tom velké povzbuzení: ke 
Kristu nás mohou přiblížit i ti, kteří se nám snaží škodit.  

Nakonec záleží jen na jediném - jestli opravdu k Bohu 
toužím dojít a jestli té touze zůstanu věrný i přes 
nejrůznější životní obtíže.  

Zpracováno podle knížky Vojtěcha Kodeta „Hledám tvou tvář“, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 
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