
      
 

Tajemství Betléma 
 
Přenesme se nyní společně do betlémské jeskyně 
k narozenému Ježíšovi a k těm, kteří naslouchají vánočnímu 
poselství pastýřů. Zastavme se a chvíli pouvažujme nad jejich 
reakcí: „Všichni užasli nad tím, co jim pastýři pověděli. Maria 
však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ 
 
Slova pastýřů vzbuzují v posluchačích úžas. Není divu, když 
hovoří o zástupech andělů, o zjevení Božího majestátu, o bož-
ském významu narozeného dítěte. Ano, je to úžasné. Všichni 
tím byli ohromeni. Asi se shodneme, že to v tu chvíli pro ně byl i 
velmi silný zážitek. Tím samým zároveň předpokládáme, že po 
něm automaticky následoval akt víry a přijetí Ježíše. Zážitek a 
úžas však ještě automaticky neznamenají víru. S jejich odezně-
ním mohlo všechno stejně dobře skončit. Evangelium to na 
mnoha místech potvrzuje. Například v situaci, kdy Ježíš učí ve 
svém rodném Kafarnaum. Lidé žasli a podivovali se nad jeho 
učením. K víře a následování je to však nedovedlo. Mnozí se 
naopak pohoršovali: „Kde se to u něj vzalo, copak to není syn 
Josefův?“ Dalším příkladem může být zázrak rozmnožení chle-
bů a nasycení tisíců. Pro mnohé to byl silný zážitek, po němž 
Ježíše skutečně následovali. Nicméně se nakonec ukázalo, že 
motivem nebyla vůle stát se učedníky. Šli za ním, protože se 
dobře najedli.   
 
Neměli bychom proto zaměňovat úžas s vírou. Tím pádem pak 
ani pořádání akcí cílených na zážitky s úspěšným zvěstováním 
evangelia. Měli bychom si dát pozor třeba v případě, kdy s tímto 
záměrem upravujeme bohoslužby. Volíme pompézní hudební 
doprovod, který může být pojatý tradičně koncertně nebo mo-
derně až k tzv. „rokové mši“. Vymýšlíme různá vylepšení, vklá-
dáme divadelní vložky. Občas vzniká i poměrně extravagantní 
show. To vše děláme s dobrým úmyslem. Chceme oslovit více 
lidí, vzbudit v nich emoce, zprostředkovat zážitek, aby „přece 
z té mše něco měli“. A občas se nám to i daří. Lidé jsou nadše-
ni. Pochvalují si, jak si to hezky prožili, jak to bylo krásné. Neu-
vědomují si však, že způsobem, jakým o těchto věcech přemýš-

lejí a hovoří, sdělují zásadní informaci: Důležité je to lidské, to 
naše. To Boží, tajemná Kristova přítomnost, zázrak Eucharistie, 
Ježíšovo sebedarování oděné do „všedních“ slov Božího slova, 
liturgie a slov proměňování, postojů vyžadujících klanění a me-
ditaci, se dostává do pozadí. Je to tak nezáživné, nudné, bez 
síly oslovit. Nepřináší to totiž povrchní emoční injekci, ale nao-
pak to vyžaduje smysl pro hloubku a leccos od nás: Energii, 
schopnost rozjímat, ztišit se a naslouchat. V neposlední řadě 
pak i ryzost srdce, neboť jedině v takovém může Boží zvěst 
rezonovat a zářit podobně jako paprsky světla v nastaveném 
zrcadle.  
 
Právě v tomto nastavení spočívá jeden z rozdílů mezi přítom-
nými v betlémské jeskyni a Marií: Nevyčerpávala se v planém 
úžasu ani ve svých emocích. Čteme, že o všem rozvažovala. 
Vše, co slyšela, uchovávala v srdci. Odsud očekávala odpovědi. 
Mohli bychom říci, že se oddávala meditaci. Srdce jako podsta-
ta bytí člověka se totiž svojí přirozenou duchovní povahou dotý-
ká sféry Boží. Může se ji proto naučit i vnímat. Je to místo, kde 
se Bůh a člověk potkávají a spolu sdílejí. Zde se proto odehrá-
vá proces poznávání. A Mariino srdce navíc přetékalo plností 
Boží milosti. Stalo se pramenem tušení o božské povaze jejího 
dítěte. Toto tušení v ní postupně rostlo. Nakonec mělo větší sílu 
než svědectví kohokoliv z vnějšku. Neomylně vedlo Marii ke 
Kristu, takže se stala jeho učednicí a jako první o něm měla 
správné poznání. 
 
Chceme-li pro sebe odhalovat tajemství Kristova života, násle-
dujme Marii. Pravdy víry promýšlejme, aby nám dávaly vnitřní 
smysl, který je v souladu se zdravým rozumem a zralou lidskou 
zkušeností. Jedině tak se pro nás stanou autentickými, a my 
objevíme jejich hodnotu. A stejně tak se učme naslouchat du-
chovnímu srdci. Odtud totiž přichází to, co stojí nad rozumem, 
vědomí Boží přítomnosti spolu s poznáním, jaký je. 
 
Radostné a pokojné vánoční svátky, vše dobré v novém roce 
2022 Vám přeje 
 


