
NĚKOLIK VÁNOČNÍCH MOTIVŮ
Kázání z vánoční bohoslužby 25.12.2021, Kamil Vystavěl

Biblická čtení: Matouš 2,13-23; Jan 1,9-18; 2. Mojžíšova1,22 – 2,10

Milí přátelé v Kristu, dnes se chci ve své promluvě věnovat několika motivům z vánočních 
biblických textů. A zvu Vás, abyste se jimi zabývali společně se mnou.

1. Odmítnutí

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali, čteme v úvodu Janova evangelia. 
A vskutku, Ježíš odmítání poznal a prožil během veřejného působení a především v závěru své 
pozemské pouti. Motiv nepřijetí se však ozývá už na samém začátku. V evangeliu podle Lukáše 
(2,6-7) čteme: … porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, 
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Nebylo místa pod střechou, přesněji řečeno, místo 
pod střechou by bylo, ale nebylo nikoho, kdo by pro rodící Marii místo pod střechou uvolnil. 
Tak nezbývalo než jít do ohrady pro dobytek. Ještě silněji se motiv nepřijetí objevuje u 
evangelisty Matouše. Josef by málem těhotnou Marii ani nepřijal za svou manželku. A když ji 
nakonec přece jen přijal a když do svého domu přijal narozeného Ježíše, musela celá rodina 
spěšně v noci opustit domovinu a vystěhovat se do cizí země.

Nepřijetí je velké téma Vánoc. A je to téma velice aktuální. Každý člověk potřebuje zažívat 
přijetí. Ten, komu se této základní potřeby nedostává, si o to dříve či později nějak řekne. 
Potkáváme děti, které jsou schopny doslova dělat cokoli jen pro to, aby si jich někdo všímal. 
Potkáváme mládež usilovně experimentující a hledající své místo, své společenství, kde by se 
cítili být doma. Také dospělí se bez přijetí od druhých neobejdou. Řada společenských 
patologických jevů souvisí s (nenaplněnou) potřebou být akceptován. A s rostoucím počtem lidí 
na planetě Zemi opravdu stále víc a víc záleží na tom, zda v populaci převládne spíše schopnost 
přijímat, akceptovat, nebo něco jiného.

Pokročme k dalšímu motivu, a tím je…

2. Egypt

Josef vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak 
čteme u Matouše. Odešli do egyptské země. V Egyptě se už událo leccos, dobré i zlé. Písmo 
vypráví, že kdysi dávno tam odvedl svoji rodinu úplně jiný Josef, otrok, vězeň a správce 
egyptský (1. Mojžíšova, kap. 46), a to kvůli záchraně svých blízkých před hladomorem.

Jindy se však v Egyptě děly hrůzy na vlas podobné těm betlémským hrůzám za krále Heroda. 
Četli jsme o nich v biblickém čtení (viz Ex 1). Okamžitě po svém narození se každý chlapec 
dostal do hledáčku policie a hrozilo mu utonutí. Jednoho chlapce se snažili skrývat a zachránilo 
jej teprve slitování královské dcery. Vytáhla jej z vody, zachránila před utonutím a díky tomu se 
on sám mohl později stát božím nástrojem, který druhé vytahuje z bláta a zachraňuje z otročiny.
Mojžíš kdysi dávno vedl své bratry a sestry, boží lid, z domu otroctví do země zaslíbené a 
prostorné – z Egypta do Izraele. Oproti tomu Josef s Marií a Ježíšem musel utíkat přesně 
opačným směrem, z Izraele do Egypta.

Pamatujme prosím na zemi egyptskou a vězme, že každé místo na zemi se může stát místem 
dobrým a prostorným, ale může se také obrátit v hrozbu a v dům otroctví. Každá lidská instituce
je takto dvojznačná. Někdy lidé utíkají dokonce z církve, z manželství nebo od svých 
příbuzných, poněvadž tam není bezpečno. Kéž by naše země, naše církev i naše rodiny byly 
útočištěm a bezpečným místem k životu. Kéž bychom měli a vytvářeli prostor pro ty, kdo hledají
bezpečí.

Třetím motivem je spojitost a podobnost dvou velkých biblických postav.



3. Co má Ježíš a Mojžíš společného?

Nejprve pár slov o Mojžíšovi. Mojžíš učinil něco nevídaného a neslýchaného. Byl tak blízko 
Hospodinu, že s ním promlouval „jako přítel s přítelem.“1 Vyřizoval lidem slova, která slyšel 
přímo z úst Hospodinových. Stal se mluvčím Boha před lidmi (viz Ex 20,18-19) a také 
přímluvcem Izraele před Bohem (např. Ex 32,30-32 aj.). Zprostředkoval smlouvu mezi 
Hospodinem a jeho lidem. A slíbil, že jednou po něm přijde prorok jemu podobný. Čtu z knihy 
Deuteronomium, kap. 18, kde Mojžíš říká toto: Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z 
tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat… Hospodin mi řekl: … Povolám jim 
proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu 
přikáži. (5. Mojžíšova 18,15.18)

Tento slib byl vysloven a zapsán, zůstal však v dobách Starého zákona nenaplněn. Po 
Mojžíšovi sice přicházeli četní proroci, praví i falešní, Bohem pověření i samozvaní, ale žádný 
nebyl jako Mojžíš. Žádný z nich neměl tak blízký a přátelský vztah s Bohem, žádný nemohl 
vyřizovat lidem boží slova tak jako Mojžíš.

A tu najednou Matoušovo evangelium vypravuje o Ježíši takové věci, že to v některých 
rysech připomíná příběh o narození Mojžíše. Už jako nemluvně byl ve smrtelném ohroženi, 
potřeboval zachránit před mocným králem, který mu usiloval o život. Je to snad podobnost čistě 
náhodná? Nemyslím si. 

A nadto evangelista Jan má také k těm dvěma co říci. Mojžíš boží slova lidem tlumočil. Ježíš 
boží slova mezi lidmi ztělesnil. A jestliže Mojžíš jako Hospodinův přítel předával autentická boží
slova, tím spíše nám přináší pravá boží slova nový Mojžíš, jehož narození dnes slavíme a jenž 
má k Bohu tak blízko jako syn k vlastnímu otci! U Jana čteme toto: Zákon byl dán skrze Mojžíše, 
milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v 
náruči Otcově, nám o něm řekl.

A je tu čtvrtý a poslední motiv, motiv křehkosti.

4. Křehkost

Malé dítě je samo o sobě velmi zranitelné a bezmocné. Ve starověku nebylo vůbec 
samozřejmé, že by se dítě dočkalo a dožilo věku třiceti let. Nebylo vůbec snadné zajistit byť jen 
základní potřeby – mít co do úst, mít co na sebe, vypořádat se s nemocemi, které přicházely. 
A nad to byl tu také ten Herodes a spolu s ním další mocnáři a jejich vliv. Herodes bude hledat 
dítě, aby je zahubil, pravil boží posel Josefovi ve snu. Stručně řečeno, život tehdy znamenal stálé 
ohrožení, stálou nejistotu.2 Platilo to také pro Josefa, Marii a její dítě.

Věříme, že Hospodin se jedinečným způsobem spojil s tímto maličkým dítětem. Nekonečný 
s pomíjivým, věčný se smrtelným, mocný s křehkým a zranitelným. Hospodin se rozhodl nikoli 
pro synka či dceru z bohatého domu, nikoli pro dítě z urozených kruhů, dobře zabezpečené a 
chráněné, Hospodin se rozhodl pro křehkost docela obyčejné a takřka bezmocné rodiny.

Evangelista Jan napsal: Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
Věříme v Ježíše Krista. Věříme v jeho moc. Věříme v sílu ukrytou v křehkém a zranitelném dítěti
z Betléma. Vánoční příběh nás učí, že boží tajemná moc se projevuje tam, kde se lidé setkávají 
s ohrožením. To mějme na paměti, když se potkáváme s lidskou slabostí, nemocí. To mějme na 
paměti, když nás samé potká bezmoc, když zakusíme vlastní křehkost.

Pane Bože, který ses spojil s malým ohroženým dítětem, děkujeme ti, že provázíš lidi slabé, malé 
a bezmocné. Kéž i my své síly nasměrujeme k těm, kterým jejich síly docházejí. Buď Ty sám naší 
posilou a záchranou skrze Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě lásky žije a vládne navěky.

1     Ratzinger, J.: Ježíš Nazaretský. 2008, s. 17. .Myšlenku Ježíše jako nového Mojžíše autor rozvíjí na s. 15-19.
2 Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika. 2013, s. 15. Autor popisuje podmínky života ve středověku, domnívám 

se však, že na přelomu letopočtu (Herodes Veliký zemřel v r. 4 před n.l.) se podmínky žovta obyčejných lidí nijak 
zvlášť nelišily.


