
Sobota 25. prosince 2021 – Boží hod vánoční 

 

Zjevení Janovo 21,
 
6–8 

 

6 
Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu 

zdarma napít z pramene vody života. 
7 

Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu 

budu Bohem a on mi bude synem. 
8 

Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, 

čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to 

je ta druhá smrt.“ 

 

Lukáš 2,
 
10–14 

 

10 
Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude 

všemu lidu. 
11 

Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě 

Davidově. 
12 

A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, 

ležící v jeslech. 
13 

A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících 

Boha a řkoucích: 
14 

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. 

 

Pokoj vám, milí bratři, milé sestry, přátelé i děti, 

jistě mi dáte za pravdu, že Vánoce se svou zvěstí o narození našeho Pána a Spasitele 

v Betlémě pro nás vždy byly takovou oázou klidu a pokoje v našich životech. Nebyly to 

jen dárky pod stromečkem, na které jsme se vždycky tolik těšili, bez rozdílu, jak malí, 

tak i ti velcí. Dnes však musíme konstatovat, že se nám ta radost trochu vytrácí a nějak 

už není taková, jako tomu bylo dříve, před lety. 

Vzpomínám si, jak jsme si před 50 lety v Brně na průmyslovce ve třídě ustrojili malý 

vánoční stromeček a na tabuli napsali slogan: „Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte 

naši třídu, nedávejte úkoly, ať nás hlava nebolí!“ Někteří vyučující nás v tom podpořili 

a před odjezdem na vánoční prázdniny nám dali klid, ale jiní zkoušeli a dávali písemky 

ostošest do poslední hodiny, i když my studenti jsme byli v myšlenkách už někde jinde. 

Podle toho to taky dopadlo. Po Novém roce se mohly psát opravné. Proč to říkám? Ne 

proto, abych ukázal, jak jsem starý. 

Dnešní atmosféra Vánoc je namnoze ovlivněna celkovou situací kolem koronaviru 

a myšlenky lidí utíkají někam jinam, než kam by se o Vánocích měly ubírat. Dříve nás 

oslňoval lesk světel a reklam jako součást onoho obrovského byznysu kolem vánočních 

dárků, s jediným cílem, co nejvíce prodat, a tím i co nejvíce utržit. Dnes tomu trochu 

brání ten všudypřítomný stach z COVIDu a zákaz vánočních trhů. Ale co nám brání 

udělat si Vánoce podle našich představ, klidné, skromné a obohacující právě tou zvěstí 

o narození Pána Ježíše v městě Davidově? 

Pán Ježíš, onen předpověděný Zachránce, Boží Syn, přišel na tuto zem proto, aby 

přinesl lidem spasení a pokoj. Tak to čteme v Bibli na mnoha místech (Lukáš 1,
 
79; 

2,
 
14.30; 3,

 
6). Když zde Pán říká, že přišel „oheň pustiti na zemi“ a uvést „rozdělení“, 



nejedná se veskrze o úmysl, ale o účinek, důsledek jeho příchodu. A čím je vztah lidí 

bližší, tím větší je rozdělení. Ptáte se možná: Jak je to možné? 

Je to tak, že ono poselství o spasení a pokoji, které Pán Ježíš Kristus přinesl a které 

je jeho učedníky zvěstováno až do dnešní doby, se neobrací na  ce l ek , na celou lidskou 

společnost, ale staví každého  j edno t l ivce  před klíčové rozhodnutí, zda přijme, nebo 

nepřijme Božího Syna jako svého Zachránce a Pána. Mnozí lidé Krista odmítají, protože 

jim nastavuje zrcadlo a podrobuje jejich životy ostrému Božímu světlu. Důsledkem 

toho je pak také to, že takoví lidé odmítají ty, kteří poznali své vlastní hříchy právě 

v Božím světle a pak je vyznali Bohu a uvěřili. 

Pán Bůh nabízí lidem spasení skrze Pána Ježíše bez rozdílu a není vůbec jeho vinou, 

když tuto nabídku nepřijmou všichni. Ptáme se, jací to jsou lidé, kteří míří k zahynutí 

bez naděje? 

V první řadě jsou tady ti, kteří se vždycky řídili a řídí jen podle čistě světských 

kritérií a ptají se: „Co si o mně pomyslí druzí?“ Jak vidno, nechtějí ztratit úctu a ocenění, 

kterých se jim od jejich okolí dostávalo, a jsou až příliš opatrní vůči tomu, aby se sami 

přiznali ke Kristu. A důsledkem toho je pak to, že tyto falešné ohledy jim přivodí cestu 

do záhuby, „věčnou smrt“. A ti, jejichž úctu a uznání nechtěli ztratit, ti jim pochopitelně 

děkovat nebudou. 

Pak jsou zde nevěřící, kteří se domnívají, že rozum je bránou k božské moudrosti 

Tito lidé se před Pánem Bohem nechtějí sklonit se svými vinami, a kladou na místo 

jasně hovořícího Božího slova své vlastní představy, namnoze všelijak zkreslené. Copak 

je ale někdo moudřejší nežli samotný Bůh? 

A dále jsou tady ti, kteří jsou v životě poznamenaní a pošpinění různými ohavnostmi, 

ať už je to nečistota či nemravnost. Otázka zní: Měli by právě takoví lidé být 

v blízkosti svatého Boha v jeho slávě? Odpověď zní jednoduše: To určitě a rozhodně 

ne! Nikdy, pokud se k Bohu neobrátí a nebudou od vší své nečistoty „umyti, posvěceni 

a ospravedlněni“ (1. Korintským 6,
 
11). 

Jsou zde podle Písma i vrazi, čarodějníci, modláři a lháři (Zjevení Janovo 21, 8). 

Mnoho lidí si tady řekne: „Tohle se nás přece netýká.“ I tady ale nejvíc záleží na 

Božím pohledu, na tom, jak to Bůh  vidí. 

Co z toho plyne za poučení? Asi nejdůležitější je si zapamatovat: Všichni bez rozdílu 

se potřebujeme obrátit k Pánu Bohu a přijmout odpuštění skrze Ježíše Krista. 

Pán Ježíš se narodil proto, aby zachránil lidské pokolení před hříchem a smrtí, 

a také proto, aby nám připravil u sebe mnohé příbytky, kam si nás vezme, až nastaně 

doba jeho druhého příchodu. Vánoce znamenají narození našeho Pána a Spasitele, 

který z malého dítěte vyrostl v dospělého muže, který učil lidi, jak mají správně žít, 

a ukázal praktickým příkladem, jak naplnit vůli svého nebeského Otce, což On 

bezezbytku splnil a zajistil navždy smazání našich hříchů a naši cestu vedoucí k životu 

věčnému. Přeji vám pokojné a požehnané Vánoce. 

Amen. 


