Příběh

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do
Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ Stalo se v oněch dnech, že
vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl
Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude
naplněn Duchem svatým.
On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do
Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo
se, že počala z Ducha svatého. Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal
od anděla dříve, než jej matka počala. „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi,
abych se mu i já šel poklonit.“ Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní
a jedli.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius
Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně.
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho
na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů. Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana
zavřít do vězení.
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo,
jak nám Pán oznámil.“ Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Plný
Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti. Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali,
že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý.
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země. Když Ježíš viděl kolem sebe
zástup, rozkázal odjet na druhý břeh.
A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Pastýři se pak
navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Všichni, kdo to uslyšeli,
užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše.
Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti
tuto radostnou zvěst.
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod
nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.“ Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli
Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina.
Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých
nemocí. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Ti muži k němu přišli a řekli: „Poslal nás Jan Křtitel a ptá se:
Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl
s ním. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť
oni budou nazváni syny Božími.

