
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 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. Toto vám bude znamením: Naleznete 

děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lukáš 2,8-12) 

V Praze dne 23. prosince 2020 

Milé sestry a bratři, 

chci vás povzbudit vánočním andělským povzbuzením: „Nebojte se!“ Důvodů ke strachu máme 

všichni dost, nemusíme se za to stydět, ale je dobře se s ním vypořádat. Pán Bůh nás stvořil tak, 

že v případě ohrožení automaticky reagujeme na nebezpečí. Zvýší se nám krevní tlak, rozbuší 

srdce, zrychlí dýchání, chvějeme se, naskočí nám husí kůže nebo zbledneme a jsme připraveni 

k obraně nebo k útěku. Teprve pak nastoupí rozum…    

Pastýři na betlémských pláních měli důvod se zděsit, vždyť i prorok Izajáš prožíval, že je 

naprosto ztracen, když se setkal s Boží slávou, a Jan se cítil jako mrtvý, když se mu zjevil na 

ostrově Pathmos ten, který je Alfa i Omega. První Vánoce začaly strachem, ale proměnily se 

v radostný úžas za doprovodu nebeského chóru při zpěvu Gloria in excelsis Deo. Tak jako když 

na rodičku přijdou bolesti, ale ty se přetaví v radost z nového života. Ohromující až strachem 

ochromující bázeň ze slávy Páně, která se všude rozzářila kolem pastýřů, se změnila 

v uvolněnou radost a schopnost správně jednat.     

Jenomže není strach jako strach. V té stejné době se v Jeruzalémě zděsil král Herodes Veliký. 

Sice schopný vládce a politik, ale fatálně podléhající strachu o svou moc. A čím víc se bál, tím 

více byl agresivní a násilný. Postupně dal zavraždit švagra a velekněze Aristobúla III., 

manželku Mariamme a dokonce i své syny Alexandra, Aristobúla a Antipatra. Než se narodil 

Ježíš, nechal povraždit i 300 svých vojáků a mnoho zbožných farizeů, lidí oddaných Hospodinu. 

Vraždění betlémských neviňátek jen potvrzovalo jeho mravní a duševní ubohost.  

Za vším viděl spiknutí, žil v neustálém ohrožení a hrůze. Což nakonec může být svým 

způsobem nebezpečí i pro nás dnes. Žijeme ve světě zmítaném nejen pandemií covidu-19, ale 

také všelijakými teoriemi o spiknutí, kterým kdekdo podléhá. Podezříváme vládu ze záměrných 

opatření, kterým nejen omezuje naši svobodu, ale škodí celé zemi. Až si říkám, že už není 

daleko k tomu nejen za vším vidět zpropadeného Billa Gatese, ale také v historii opakované 

a zoufale se vracející podezření z židovského komplotu.  

Proto vás i sebe chci povzbudit vánočním andělským povzbuzením: „Nebojte se!“ Netřeba se 

děsit lidí, byla by škoda naslouchat fámám o spiknutí nebo za vším vidět jednotlivce či skupiny, 

které se rozhodly škodit světu i církvi. Netřeba se bát ani nemoci či smrti víc, než je přirozené 

a zdrávo. Myslím, že jako křesťané bohatě vystačíme pouze s bázní z Hospodina. Protože ta je 

počátkem veškeré moudrosti, a navíc jako u pastýřů či proroků se proměňuje ve velikou radost, 

vděčnost, šťastné vydechnutí a úlevu. Neboť se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. A proto: 

Gloria in excelsis Deo!   

Pán s vámi, váš 

Bronislav Matulík 

 


