
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.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů 

a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má 

zalíbení.“ (Lukáš 2,10-14) 

22. prosince 2021 

Milé sestry a bratři,  

snad nejvíce v čase vánočním k nám mluví andělé, stejně jako tomu bylo i v roce, kdy se narodil 

Ježíš. A jak poznáme, že k nám přichází andělská zvěst? Alespoň podle svědectví z evangelií 

víme, že to bylo vždycky velmi překvapivé, neplánované, nečekané a emocionálně poněkud 

vypjaté.  

Lidé prožívali úžas i strach, a ne vždy dokázali věřit všemu, co jim bylo zvěstováno. Také to 

poznáme podle toho, že andělská zvěst bývá radostná i náročná zároveň a vede k vážnému 

přemýšlení. Také dobře identifikujeme andělskou zvěst podle toho, že andělé nemluví sami 

za sebe, ale jsou toliko hlásnými troubami a ohlašovateli Božího slova, nestrhávají pozornost 

na sebe, jsou toliko služebníky Nejvyššího. Andělská zvěst rovněž dost často odpovídá na 

modlitby jednotlivců i Božího lidu.   

Na příklad Zachariáš se tak dlouho modlil, až už ani nedoufal, že by mohl být vyslyšen. Anděl 

mu proto trochu pomohl, když jej uvedl do mlčení. Nebyl to trest, ale možnost v osobním tichu 

zažívat veliké věci Hospodinovy, které mu byly oznámeny. Marie zase velmi přemýšlela, co že 

jí to anděl říkal, a pak odvážně až prostince řekla své ano na Boží vyvolení. Případ Josefa byla 

kapitola sama pro sebe, neboť se mu anděl zjevil ve snu a chtěl po něm, aby byl ještě 

spravedlivější a čestnější než doposud, aby se nebál oženit s těhotnou ženou, která ale nečekala 

dítě s ním. A konečně pastýři byli zase naprosto vyděšení, zmocňovala se jich hrůza, když jim 

bylo dáno prožít a vidět setkání nebe se zemí.  

Anděl znamená posel, proto i my čekejme, že k nám i o letošních Vánocích nějaký přijde. 

Můžeme se těšit na zvěst z nebe o Božím Synu, který se stal člověkem. Letos o vánočních 

svátcích to budeme dokonce moci prožít ve velmi komprimované podobě, protože s koncem 

Adventu nás po sobě čekají hned tři dny slavnostních bohoslužeb.  

Na Štědrý den 24. prosince se můžeme ve 22.00 hodin propojit k plzeňskému sboru, který pro 

celou Církev bratrskou připravil Půlnoční, přičemž kázat bude David Novák, předseda Rady 

CB. Zde je kontakt: http://cbplzen.cz/live/ 

Následovat bude 25. prosince v 10.00 v naší modlitebně Hod Boží vánoční, kázat bude Pavel 

Černý, náš někdejší správce sboru a dlouholetý předseda Rady CB. Spojíme se zároveň i se 

smíchovským sborem a jistě přijdou i další hosté.  

Aby pak následující den a neděli na Druhý svátek vánoční od nás zazněla závěrečná část příběhu 

Štěpána, který tak odvážně kázal o příchodu Spravedlivého a o přítomnosti Boží mezi lidmi. 

Spolu se Štěpánem se nám otevře nebe, kázat Boží slovo budu já a do nebeských sfér nás na 

varhany potáhne Jiřina Dvořáková.   

Milé sestry a bratři, přeji vám požehnání v čase vánočním a srdce otevřené pro zvěst evangelia. 

Prožijete-li při tom dotek nebe, dotkne-li se vás andělské slovo od Boha, pak se radujte 

i navzdory všelijakým strachům a obavám. Ať jste naplněni pokojem, který dokáže dát jenom 

ten, o němž čteme, že je Vládce pokoje.  

Pán s Vámi 

Bronislav Matulík 

http://cbplzen.cz/live/

