
Boží Hod vánoční v Litomyšli, 25.12.2019

Introitus: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.“ Janovo 
evangelium 1:14

Čtení z Evangelia Lukášova, ze 2. kapitoly, verše 1 až 20:
„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden 
soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli 
dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, 
do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal 
zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její 
hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se 
pro ně nenašlo místo pod střechou. 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.“ 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.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: 
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali 
tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo 
řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to 
všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce 
Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.“

Přímky a kruhy litomyšlského kostela
Sedíme v kostele, který je pověstný svými přímými liniemi. Od základů až po nebesa: „Budu ti 
vzdávat chválu mezi lidmi, Panovníku, budu tě opěvovat mezi národy, protože tvé milosrdenství je 
velké, sahá až k nebesům, a až do oblak tvá věrnost. Vyvyš se nad nebesa, Bože! Tvá sláva je po 
vší zemi.” Žalm 57:10-12 A jsme tu pod kruhy Karla Malicha. Tak já vám ty přímky a kruhy zkusím 
vysvětlit.

Vánoční příběh začal andělským zvěstováním v Nazaretě. „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla 
milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván 
synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce.“ (Lukášovo evangelium 1:30-33) Maria se nejprve 
polekala, protože vůbec nechápala, co se děje. Evangelista píše, že se: „velmi zarazila a 
uvažovala, co ten pozdrav znamená.“ Jako by řekla: „Jasnosti, vůbec nechápu, o co tu jde!? To 
mně budete dělat nějaké nabídky?“ a když to dostala nalinkované z nebes, tak otevřeně 
zapochybovala: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ (1:29) Z nebes to bylo na dvě doby, 
ale ze strany Mariiny to nevypadá moc přímočaře!

To lidé tady taky slyší překvapivou a přímou nabídku nového života, ale pak na ně nespěcháme. 
Pochopitelně řeknou slovy, očima a nebo prostě tělem: „Já?! No, to ne! To si musím rozmyslet…“ A 
až se opíšou dva tři kruhy, když přijdou podruhé, potřetí, pak se pokusím toho člověka opatrně 
oslovit. A respektuji všechny veletoče lidského života. Žádné zjednodušování a žádné linkované 
písanky.  

Proč? Protože lidské životní příběhy, včetně toho betlémského, zaručeně nejsou tak jasně 
nalinkované. Ano, rádi bychom, aby to bylo rovné, přímé, jednoduché. Aby měla naše kariéra, 
naše manželství, naše hledání partnera či partnerky a náš duchovní život jednu linii, která končí až 
nahoře, v cíli. Ano, ale cesta není nikdy úplně jasně rovná. To Pán Bůh je jasný a rovný!

Pravdiví lidé říkají, že klopýtáme, zastavujeme se a padáme. Ale jdeme vzhůru. Lineární politika a 
rozvoj dokonce páchá všelijaké zločiny, protože „létají třísky” a kdokoliv to s tím přímo 
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dosažitelným věčným cílem přežene, padne o to bolavěji (Tisíciletá říše nacismu a nebo Se 
Sovětským svazem na věčné časy…)

Nerýsujeme žádné rovné linky. Stačí číst Bibli, ta je do kruhu. Je psána v návaznosti a vše je 
důležitě provázáno a donekonečna se to opakuje. Až to někdy unavuje… Připomínají se otcové, 
navazuje se na jejich učení a přebírá se jejich moudrost. Lid, potomci Abrahámovi, Izákovi a 
Jákobovi se vracejí pravidelně k tajemství Paschy a znovu, každý rok, čtou velkou Hagadu… A 
církevní rok (odraz této metody) má podobný smysl. Proto říká slovenský básník a překladatel 
Milan Rúfus, že „pohádky nebyly napsány proto, aby děti dobře usínaly, ale proto, aby se dospělí 
dokonale probudili!” 

Ano, do budoucnosti se pohybujeme v kruzích. Zároveň se vždy znovu dostaneme na stejné místo 
a zároveň jsme už výš, stačí to protknout jednou linií. A stoupáme a nebo naopak. Tedy jak v 
úpadku, tak v růstu. To, proč to říkám, je i v začátku dopisu apoštola Pavla Římským křesťanům, 
který teď přečtu: 

Čtení z dopisu Pavlova do Říma, z 1. kapitoly, verše 1 až 7:
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, 
jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který 
tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci 
Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského 
poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli 
povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: 
milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Mohli bychom zavřít Bibli a říci, že víme, co je v dopise římským křesťanům a měli bychom pravdu 
už po úvodních sedmi verších. Ale když to čtete dále, tak se stále a stále vracíme k těmto veršům, 
a přesto jdeme dopředu. Vždy budeme o kousek dále, ale stále se točíme v sedmi verších. Je to 
kolotoč víry. 

To má nadnárodní, politický dopad: Lidé či celé národy se „nepolepší”. Sami od sebe se lidé nedají 
dohromady. Zvedá je jen Bůh a vede k věčnosti. A naopak: Ponižuje nás jen hřích a táhne 
jednotlivce a celé národy dolů ke dnu. A platí to i v osobní rovině: Příteli, nemá tě děsit, že tě 
napadnou stejné věci, jako včera. Ať tě neděsí zacyklenost lidského myšlení… Nemíním tě 
zastavit, přeškrtat a nalinkovat ti jinou budoucnost. Budu tě provázet ve tvých veletočích a sledovat 
jejich tendenci. Dolů? Ne, nahoru!  
 
Vyložím to ve třech pohledech na lidských život podle Pavlova dopisu Římským křesťanům. 

1. Pavel je Římanům kazatelem evangelia: Evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil 
ve svatých Písmech…  Jak víte ze Staré smlouvy, Pán Bůh nezasliboval žádné evangelium. 
Slíbil dítě! (Izajášovo proroctví 7:10-16; 9:1-6) To je to evangelium! A jím, tím evangeliem Pavel 
dopis do Říma začíná, ale i končí (16:25nn). Co je to za život? Život v silokruzích proroctví, ve 
kterých není úplně přesně předpovězen osud, ale vždy se musí do těch příběhů vložit vášnivě 
a rozechvěle lidé se svou poslušností Jako Zacharjáš a jeho žena Alžběta. Maria, Josef, potom 
pastýři, Simeon a Anna, mudrci od východu a mnoho dalších… To je přece taky náš příběh! A 
my se do něj vložíme se stejnou vášní! I my v něm půjdeme. To je to evangelium, dítě, které se 
přece nám narodilo! 
 

2. Pavel je dále římským křesťanům kazatelem evangelia: Evangelia o jeho Synu, který tělem 
pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci 
Božího Syna. Zase to popisujme řečí vánočních dní: Ježíš, Syn, který se nám narodí, bude z 
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rodu Davidova. Jenže to se mohlo stát jen tím, že jej Josef přijal za svého! Adoptoval jej?  Ano, 1

vsadil Ježíše do lidské rodiny. Je to jako přímka z nebes, která se vsadí do veletočů našeho 
života. Ježíš má najednou předky! Pamatujte si to a opakujte to v evangeliu jiným: To dává 
naději všem, kteří se také nenarodili do církve a do zbožnosti, ale dostali to vše darem. Byli 
adoptováni!  
 
Ale tou adopcí se Ježíš dostává do všech těch veletočů Abrahamovy rodiny! Ale on se za ty 
zatáčky a vytáčky nestydí, podobně se ani my nestydíme za církev. Všimli jste si, že tady v tom 
popisu Ježíšova života chybí smrt? Utrpení není zamlčeno, ale v tom kruhu dostává smysl 
zmrtvýchvstáním! Oh, ale teď to začíná být fakt kaše… Ale míchejme ji, aby se nepřipálila! „Byl 
Synem a byl uveden do moci Syna?“ Nejprve dostal Davidův původ. A pak přijal novou roli. Byl 
posazen na trůn.  
 
A zase: Je to jako v našem příběhu! Staneme se Božími dětmi, jak nedávno kázal z tohoto 
místa David Beňa, a pak dostaneme na cestě utrpení a vzkříšení nové úkoly!

3. Pavel je římským křesťanům kazatelem evangelia: Evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. 
Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily 
všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Dopis Římanům se 
začíná a končí příběhem o Pavlově příjezdu do Říma (1:10n a 15:23). Začíná se evangeliem, 
které je na začátku a stejně tak na konci! Pavel touží jet, aby předal evangelium, samotného 
Krista. Nechce jet na návštěvu a na poznávací zájezd. Sestry a bratři, kam pojedeme my? Kde 
nás potřebují? Jaké je naše poslání?  
 
Dopis je od začátku do konce protkán láskou a zájmem. Ne rodinnou, familiérní či formální. 
Pavel nechce cestovat po strýčcích a tetičkách, nejede za bratranci a sestřenicemi. Píše s 
láskou a těší se nadšen velmi osobním zájmem o spásu těch druhých - cizích. A stejně tak má 
být i náš životopis. Však ten dopis začíná a končí: „Milost vám a pokoj…“ (1:7 a 16:24)  
 
Pavel - a stejně dnes i já jsem vám na kruzích a přímkách nepředstavil nic menšího, než 
evangelium Ježíše Krista; to vaše evangelium! On - Ježíš Kristus - je to Evangelium. Přijměte 
jej a dejte jej dál! To není pergamen či kniha. Není to jen literární příběh Vánoc, konstrukt naší 
věrouky. Pohádkové Vánoce.  
 
Je to i náš příběh v sedmi verších, zabalený v krajce Trojice - Otce, Syna i Ducha svatého. 
Všimli jste si toho v těch sedmi verších? Proto k tomu říkáme radostně své Amen!

Na cestu: 
Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v 
ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými 
Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali 
vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.
(Římanům 16:25-27)

 Ježíš dostal adopcí lidskou rodinu. Adopce Boha do lidského příběhu. Ne naopak, jak to vykonstruoval 1

Adopcianismus, že Ježíš je adopcí ve křtu teprve Bohem, že během křtu v Jordáně sestoupila na Ježíše 
Boží moc, dynamis v podobě Ducha – holubice (Markovo evangelium 1:10) a adoptovala jej. Tímto přijetím 
božské dynamis byla Ježíšovi Bohem udělena moc ke konání zázraků a nadpřirozených činů, v žádném 
případě však nemůže být nazýván Bohem… Teorii nepřijímáme. Popírá přece skutečnost plného Ježíšova 
božství od početí v Mariině životě. Ježíše chápe jako člověka, který svým zbožným životem dosáhl velkých 
věcí. Nicméně, někteří adopcianisté připouštěli, že se skutečným Bohem stát mohl, ale až po svém 
vzkříšení. Teorie ukazují, jak se po staletí lidé zabýval Ježíšovou přirozeností. Nicméně, je to jen lidské 
dotahování, natahování a napřimování Božích tajemství.
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Ať Vám žehná Bůh Otec, který vždycky splnil to, co slíbil!
Ať Vám žehná Bůh Syn, který přijal složitosti našeho života a nikdy neztratil směr!
Ať Vám žehná Bůh Duch svatý, který nás vede k lidem a dává sílu nést s nimi jejich zmatky.
Jděme ve Jménu našeho Pána!
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