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Milí bratři a sestry, 

 

andělé to vidí z nadhledu. Není to pro ně takový problém. 

Vždyť jsou doma v nebesích. Vidí to prostě jinak než my. My jsme v 

dění tohoto světa až po krk a onen potřebný nadhled nám chybí. 
A tak se nám to betlémské narození může velmi snadno jevit jako 

banální, obyčejná, nepříliš důležitá událost. Tedy jako něco vůbec ne 

jedinečného a slavného. Včera jsme slyšeli od našich dětí, že Římský 

blesk by to na první stranu nedal. Andělé to vidí z nadhledu. 

Z nebeského úhlu. Vždyť jsou Pánu Bohu blíž. Jsou v jeho službách. 

Jsou jeho poslové. Asi Bohu lépe rozumí a lépe chápou jeho slova a 

činy. A nám obyčejným smrtelníkům andělé Boží slova a činy 

zvěstují a vykládají. Tehdy pastýřům a dnes zase nám. 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá 

vůle.“ Andělé vědí, že narození Spasitele v Betlémě je tak 

významné, že se za něj patří oslavovat Boha na nebesích. A andělé 

to na nebesích dělají. Zpívají mu písně, vzdávají mu slávu a volají: 

Haleluja. Alespoň tak nějak si to představujeme. Máme to v jedné 

písni: „Andělů Tě chválí sbor, serafů a cherubínů, každý v světě 

vzdává tvor chválu tobě, Hospodinu; ze všech světa zní to stran: 

Svatý, svatý, svatý Pán.“ No, a zde slyší tuto nebeskou andělskou 

chválu pastýři tady na zemi. A my ji my ji, díky nim, slyšíme také: 

„Sláva na výsostech Bohu!“                         

 Když se v rodině narodí dítě je to veliký zázrak a 

jedinečný dar. Je to důvod k oslavě. A k tomu, abychom Hospodinu 

děkovali a chváli jeho jméno. A co teprve, když se narodí Spasitel, 

Syn Boží. To už teprve je důvod k oslavě. Na nebi i na zemi.  

Co to pro nás vlastně znamená: „Narodil se vám Spasitel“? 

Bezpochyby je to pro nás něco dobrého. Je to událost, která nás nijak 

neohrožuje, ale naopak pro nás znamená pomoc a naději. 

Potřebujeme ale vůbec nějakou spásu, nějakou záchranu? Nemáme 

už všechno? Potřebujeme ještě něco od Pána Boha? Třeba lásku do 

našich vztahů? Pochopení, porozumění? Aby nás někdo vyslechl, aby 

nás vzal kolem ramen, aby nás objal? Potřebujeme, aby nám někdo 

odpustil, a vrátil nám opět sebeúctu a důvěryhodnost? Myslím, že 

ano. Spasitele potřebujeme. Sami si nevystačíme. Potřebujeme 

Boží odpuštění, lásku, odvahu, sílu a naději. 



                                                       -2- 

 

 Narození Spasitele přineslo této zemi pokoj a dobrou vůli. 
Tedy opak sváru, střetu, boje. Pokoj, šálom, smíření – to jsou 

hodnoty, které náš svět tolik potřebuje. Vždyť mezi námi je stále dost 

napětí, osočování, nenávistí a bojů. My lidé si často i myslíváme, že 

právě střetem a bojem tento svět i svoje vztahy k druhým napravíme. 

Bůh však s námi nechce bojovat. V Kristu za námi 

nepřichází jako soudce, ani jako ten, který trestá. Přichází za námi 

s láskou. Jako věrný přítel, který nám odpouští, jako lékař, který 

uzdravuje, jako spasitel, který zachraňuje a dává nám novou šanci. 

Bůh na námi přichází jako jeden z nás – jako člověk. Proto se tedy 

v Betlémě narodil Ježíš Kristus. 

    Kristovo narození přineslo do našich dnů tolik potřebný 

pokoj. Přineslo pokoj především do vztahu mezi Bohem a člověkem. 

Bůh se na nás nehněvá. Nevyčítá nám naše špatnosti, naši nevíru, 

sobectví, povrchnost. Narození Spasitele znamená, že Boží náruč 

je pro nás otevřená. To je dobrá zpráva Ježíšova narození. 

 Bůh tak projevil lidem svou dobrou vůli. Pán Bůh s námi 

jedná po dobrém. Tato dobrá Boží vůli při Ježíšově narození nebyla 

lidem ještě zřetelná. Andělé ji ovšem už tehdy viděli. Když ale Ježíš 

dospěl a stal se mužem, poznávalo tuto Boží dobrou vůli stále více 

lidí. Vždyť Ježíš uzdravoval, odpouštěl hříchy, zastával se slabých a 

ponížených, těšil zarmoucené, dával naději zoufalým. To byl Ježíšův 

styl: Po dobrém, s láskou. Od Ježíšova narození s námi lidmi Bůh 

takto jedná. Po dobrém, s láskou. Pán Bůh věří, že to je nejúčinnější 

způsob jak v našich srdcích, v našich vztazích lásku obnovit.  

 Pastýři zažili silné a krásné andělské zjevení. Slyšeli vánoční 

evangelium o Kristově narození v Betlémě. Do jejich obyčejného 

života najednou uprostřed noci vstoupilo něco mimořádného. Do 

temnoty noci zazářilo světlo. Pak ale andělé odešli do nebe a pastýři 

zůstali sami. A pastýři cítili, že musí něco udělat. A cítili to všichni 

stejně. Chtěli vidět to, o čem jim andělé vypravovali. Chtěli udělat 

osobní zkušenost s tím právě narozeným. A tak se spěšně vydali do                                                         

města Davidova. A nalezli zde rodinu do které se narodil od Boha 

poslaný Spasitel. „I přišli, chvátajíce, a nalezli Marii a Josefa i to 

 nemluvňátko ležící v jeslech.“ Ta věc, která se stala v Betlémě není 

jen andělské zjevení, jen náboženský zážitek. Je to realita tohoto 

světa. Náš Spasitel, Pán Ježíš Kristus se opravdu narodil. Pastýři  
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s tím udělali osobní zkušenost. A vydali o tom svědectví, které se 

nám zachovalo až do dnes. Pán Ježíš Kristus se narodil jako 

člověk, žil však jako Boží Syn. Žil pravdivě, spravedlivě a 

milosrdně. A proto přinesl do našeho zraněného a bolavého světa 

záchranu. Ve své lásce byl tak důsledný, že dokonce obětoval i svůj 

život, abychom my nemuseli nést důsledky svých špatností a zlých 

činů. Za nás zemřel na kříži. Ježíš neudělal na tomto světě nějakou 

zvláštní kariéru. Ale o to mu ani nikdy nešlo. Naplnil však své 

poslání Spasitele. Dobrá Boží vůle byla v jeho životě skutečností 

od počátku až do konce. 
 Možná někdo řekne, že toho pokoje na zemi příliš není. Že je 

mezi námi málo dobré vůle. A bude mít v mnohém pravdu. I dnes je 

pokoj a dobrá vůle nedostatkové zboží. My lidé na sebe opravdu 

dovedeme být nepříjemní, protivní, zlí. A nemusíme ani mluvit o 

tom nejhorším, co se na tomto světě mezi námi lidmi děje, totiž o 

nenávisti, zabíjení a válkách. Stačí se zamyslet nad naším životem. I 

my často hledáme jen svůj prospěch a na toho druhého příliš 

nemyslíme. I pro nás je problém přiznat svoji vinu a druhému 

odpustit a mít pro něj naději. Bylo by ovšem nefér, kdybychom 

nedostatek pokoje a dobré vůle na této zemi vyčítali Pánu Bohu. Bůh 

pro to udělal dost. Vždyť přinesl této zemi pokoj a dobrou vůli 

právě jako Ježíš Kristus. A od té doby se od něj šíří do všech stran. 

Pokud cítíme, že pokoje a dobré vůle stále ještě není dost, je to 

především vina nás lidí. 

 Milí přátelé, zkusme tedy znovu své životy, své vztahy 

naplnit pokojem a dobrou vůlí. Jistě, není to vůbec snadné. Kde 

k tomu vzít sílu? Pastýři se vypravili do Betléma, aby byli tomu 

Narozenému co nejblíže. To by mohla být cesta i pro nás. Vypravit 

se do města Davidova. Otevřít srdce. Naslouchat Božímu slovu a 

evangeliu. Modlit se. Ptát se na Boží vůli, učit se jeho přikázáním a 

poslouchat. A následovat Pána Ježíše Krista. Pak bude i mezi námi 

více smíření a pokoje, odpuštění a dobré vůle. Narození Spasitele, 

které dnes slavíme nám k tomu může být inspirací.                                                
 „Poďme až do Betléma a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž 

Pán oznámil nám.“ „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, 

lidem dobrá vůle.“ 
        Amen 


