
Neděle 25.12.2016 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 
 
Lk 2, 8-20: „Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se 
jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ 
    
Vánoční svátky mají lidé většinou rádi. Tehdy, když jim připomínají radostné okamžiky 
z dětství, situace umožňuje prožít sváteční dny v rodině nebo s přáteli, dopřát si dobré jídlo či 
dárky. Někteří lidé se ovšem na Vánoce těšit nemohou. Ožívají v nich úplně jiné pocity a 
vybavuje se jim zklamání nebo ztráta, která je potkala zrovna o Vánocích. Také lidé, kteří jsou 
sami nebo bez domova, nepovažují Vánoce zrovna za ty nejkrásnější dny v roce…Doléhá na 
ně samota a opuštěnost. Takový letmý pohled do životních pocitů kolem Vánoc ukazuje, že 
žijeme ve složitém, rozděleném a rozpolceném světě. Vánoční radost se nedá poručit. Nad 
biblickým vánočním příběhem si uvědomujeme, jak se svými zvyky a tradicemi vzdalujeme 
tomu, co opravdové Vánoce jsou. Ježíšovo narození v judském Betlémě bylo a mělo zůstat 
pro všechny bez rozdílu radostnou událostí a poselstvím naděje. Proto každé Vánoce 
připomínají, že Bůh přinesl světu v Ježíši vzácné dary. V tomto smyslu mohou být Vánoce 
svátky pokoje a radosti také dnes.     
1.  Pastýři jako Boží poslové 
Betlémští pastýři si žili svůj obyčejný a drsný život, když do jejich života vstoupil bez varování 
živý Bůh. Ten neposílá svého posla a andělský sbor k představitelům církve ani k jiným 
významným lidem. Vybral si tvrdé chlapy a dobrodruhy od ovcí. Ti neměli čas chodit do 
kostela a plnit pravidelně náboženské povinnosti. A zrovna těmto chlapíkům ohlašuje Bůh 
narození Mesiáše Krista. Vždyť zbožní židé se jim vyhýbali! Nikdo s nimi moc nepočítal, jejich 
slovo nemělo před lidmi žádnou váhu… Jenže Boží cesty jsou jiné než ty lidské. Bůh tím dává 
prostě najevo, že si ve svém díle záchrany poradí bez vlivných a mocných tohoto světa. On 
sice lidi používá, ale je na nich stejně nezávislý. - Pastýři mají u Betléma tentokrát rušnou 
noc. Ne kvůli divoké zvěři, nýbrž kvůli andělům a nočnímu zjevení.  A když si uvědomí, co se 
vlastně děje, neváhají a spěchají do Betléma. Nebyli sice pilnými čtenáři Bible a pravidelnými 
návštěvníky bohoslužeb. Ale víru v srdci měli. Spolu s ostatními vyhlíželi naplnění Božích 
slibů. Toužili po naplnění svých potřeb, životních snů a nadějí! Andělskému poselství 
porozuměli a pochopili, že nemohou zůstat tam, kde jsou… 
2.  Setkání s Dítětem  
Ve známém vánočním příběhu Bůh vstupuje do života pastýřů cestou nočního zjevení. Je to  
něco mimořádného. Nejčastěji Bůh zastavuje lidi tak, že k nim promluví. Neposílá hned 
anděly, ale mnohem spíše obyčejné lidi. Proto je třeba dávat pozor na každé slovo a každou 
radu, kterou od někoho slyšíme. Protože i to neobyčejnější oslovení může být Božím slovem. 
Setkání s anděly a slovo od Boha zvedá pastýře na nohy a oni se rozhodnou: „Pojďme až do 
Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo…“. Pastýři potřebují vědět, že dobře slyšeli a 
správně porozuměli tomu, co jim Boží posel pověděl. Proto spěchají do Betléma. Nemají to 
tak daleko jako mudrci z Východu, ale jedno mají s nimi společné: chtějí přijít na kloub tomu, 
co se stalo. – Zde vidím další motiv vánočního příběhu, který nás může oslovit. Ve svém 
životě máme být vnímaví pro Boží doteky, otevřeni pro nová oslovení a připraveni pro 
změny, které nás mohou posunout dál a blíž k Bohu. Pastýři našli v Betlémě „dítě v plenkách 
a v jeslích“ a přijali to jako ujištění o tom, že se narodil Boží zachránce. Na tom čerstvě 
narozeném Dítěti moc vidět  není. Ale Marie, Josef i pastýři věří Bohu a vidí v tom naplnění 
Božích slibů.  
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3.  Setkání s Ježíšem – síla a radost pro život 
Určitě je betlémský chlév a jesle s Dítětem pro pastýře životně důležitou zastávkou. Určitě je  
jim v Betlémě dobře. Nebylo by tedy normální, kdyby tam zůstali déle a velkou událost si  
„užili“? Asi bychom měli pro to pochopení.  Jenže: Bůh neposlal pastýře do Betléma proto, 
aby tam zůstali, ale proto, aby se setkali s Ježíšem, mohli z toho sami žít a mohli dalším lidem 
povědět, že Dítě v jeslích je Mesiáš, Boží zachránce! Pastýři to pochopili a proto se po setkání 
v Betlémě vracejí domů, zpátky do práce, do reality. Jejich život se změnil. Jejich život dostal 
novou perspektivu. Dřívější naděje se změnila v radostnou jistotu: Mesiáš je zde. Bůh přišel 
za námi a je s námi. V tom je nová síla k životu. (V tom je také jejich úkol svědků!) 
To pokušení zůstat stát u jeslí bylo velké kdysi a je stejně velké i dnes. Možná je dnes ještě 
větší než kdysi na počátku. V průběhu 20 století je v betlémské stáji čím dál útulněji. Dnešní 
betlémská stáj je slavnostně nazdobena, hezky to tam voní po svíčkách, po čerstvém chvojí, 
po cukroví…Krásná idyla ve zlatém rámu! Postupně se z chudé stáje stalo nádherné poutní 
místo. Dnešní slavení Vánoc už nemá s  betlémskou událostí moc společného. Je to folklor, 
slavnost pro naše žaludky a další smysly! Je to také byznys. V supermarketech se toho o 
pravých Vánocích moc nedozvíme. Na vánočních trzích k podstatě vánočního poselství  
nepronikneme. Po smyslu Vánoc je třeba se ptát nad Biblí, u evangelia a ve společenství 
Kristovy církve. Tam slyšíme, že s betlémským Ježíšem a Božím Zachráncem je možné se 
setkat také dnes. Už není třeba spěchat do Betléma. Všude, kde se káže evangelium Ježíše 
Krista, je Ježíš přítomen jako Ukřižovaný a Vzkříšený Pán. V pokání a ve víře je možné od 
Něho přijmout dar spásy, pokoje a lásky. Protože Bůh nepřišel v Ježíši na tento svět proto, 
aby navodil na chvíli iluzi pohody, dopřál nám festival vzpomínek a různých emocí, ale aby 
nás vysvobodil z moci zlého. Protože naším problémem není špatná nálada nebo nedostatek 
jídla, ale hřích. Bůh se v Ježíši přišel dotknout našich bolestí, nemocí a trápení a uzdravit je. 
Pojďme k Němu. On na nás čeká jako náš Bůh, Lékař a Zachránce! Radujme se, veselme se! 
Bůh se chce s námi v Ježíši Kristu znovu setkat a naplnit náš život svými dary: pokojem, 
láskou, radostí i nadějí. Díky Jemu za to. Amen.                                              Bronislav Kaleta 
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