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26. 12. 2021 – Divné Vánoce 

 

1. čtení: Sk 7, 44-53 
 
Píseň (Svítá): NEZ786 (S339) – Hvězda 
  
Základ kázání: Sk 7, 54-60 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

vánoční svátky jsou podivné. Připomínají Boží dobrou vůli 
vtělení v Ježíši Kristu – a tak Boží dobrotu, milost, blízkost, 
smilování. Ježíš se pak pravděpodobně narodil na jaře, nikoli 
v zimě. A hned druhý svátek vánoční připomíná první křesťanskou 
mučednickou smrt – ukamenování Štěpána. 

„To přece k vánočním svátkům nepatří!“ „Vánoce jsou přece o 
pohodě, plném žaludku, hostině, dárcích, vánoční hudbě, kouzelné 
atmosféře, o rodině, která má být spolu!“ 

Křesťanství si však zřejmě myslí již dva tisíce let něco jiného. 
Zcela vědomě byla oslava Ježíšova narození přesunuta na zimní 
slunovrat. Zcela vědomě byla propojena s připomínkou Štěpánovy 
mučednické smrti. 

Také proto, že vánoční svátky jsou bez Velikonoc vlastně 
prázdné. Zůstanou sice roztomilým, růžovoučkým ale oparem, 
nebudou mít žádný závažnější obsah. Boží vtělení v Ježíšovi, který 
by si prostě prožil obyčejný život, nemá mnoho důsledků. I kdyby 
takovýto „alternativní“ Ježíš upomínal na Boha a Svatá Písma 
stejně, jako ten, kterého známe. 

Tak už ve vánočním narození je přítomna oběť také 
velikonoční. Vždyť už ve vánočním vtělení je přítomna obrovská 
oběť Božího Syna. A tak vánoční narození úzce souvisí s novým 
narozením – se vzkříšením – velikonoční neděle. 

A tak si má křesťan každý rok připomínat vánoční události. A 
spolu s nimi má myslet i na události velikonoční. Aby křesťané 
nepropadli pohanským iluzím, jak teď už bude všechno dobré. Jak 
je lidský svět vlastně v pořádku a bez větších problémů. Protože 
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jsme si užili krásné Vánoce. Rodinnou či jinou pohodu. Dostali 
jsme dárky. Dobře jsme se najedli. Podařeně jsme si vybudovali 
iluzi, jak je všechno dobré, protože my sami se zrovna cítíme 
dobře a spokojeně. 

Mučednická smrt Štěpána tak má být připomínána také jako 
vzdor lidskému pohanství. Lidskému ohýbání Boží pravdy o světě. 
Zakrývání těch částí lidského světa, která se nám do pyšného, 
sebe-spokojeného obrazu nehodí. 

A tak si křesťané mají připomínat, že pokud je nějaký pokrok 
v lidstvu od dob Kristových, pak je vykoupen mnohými oběťmi. 
Pokud nějaký pokrok vpřed je. Oběťmi mučedníků, kteří hlásali 
pravdu, která se ale z velké části lidem nelíbí, nehodí. Však už na 
bohoslužby 26. prosince přichází výrazně méně lidí. 

Ve Štěpánově příběhu přitom nejde v první řadě o negativní 
zvěst. Jakkoli je skutečnost takřka nezbytnosti mučedníků a 
mučednic smutná, tragická, k pláči. V křesťanském pojetí jde o 
pozitivní zvěst: Na světě jsou lidé, kteří jsou ochotni žít pravdu. Na 
světě jsou lidé ochotní pro pravdu zemřít. Na světě byli a jsou lidé, 
kteří nepodléhají tlaku doby ani společnosti, lidského křiváctví ani 
zla, zbabělosti ani strachu, slabosti ani lhostejnosti. Dokonce ani 
moci a vládě smrti, chudoby nebo lží. Prostě: Odolávají hříchu ve 
všech jeho podobách, jakkoli je hříchem a zlem a sebestředností 
lidská společnost prolezlá. Mezi takové patří také Ježíš Kristus. 
Také Štěpán. Také už Abraham. A jsou takoví i dnes. 

Tak i Štěpán svým soudcům a popravčím připomněl, že 
jediným podstatným na světě je Bůh. Bůh, který dal svému 
vyvolenému národu otroků putovní stánek svědectví. Později také 
jeruzalémský chrám. Jako viditelná znamení neviditelné Boží 
milosti. Tj. jako svátosti. Aby bylo pro lidi snazší vzpírat se svému 
vrozenému, přirozenému hříchu. A narovnávat se do obrazu 
Božího. Narovnávat sebe i bližní láskou a pravdou. Milosrdenstvím 
a pomocí. Obětí sebe sama, nikoli obětováním ostatních. Jak i to 
učinil Bůh ve vánočním narození Ježíše Krista. 
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Ale lidé i tyto Boží dary často ohýbali, chápali a užívají po 
svém. Stejně jako kostely a církve. Stejně jako vánoční svátky. Jako 
vánoční příběh. Jako vánoční vtělení Božího Syna. 

Stejně jako se lidé dodnes odvracejí od pravdy, pokud je 
nepříjemná. Bolestivá. Pokud nevyhnutelně obsahuje lidskou vinu 
na současném, nijak slavném, stavu. Tím spíš, když vinu zcela 
osobní a vlastní. 

A tak lidé uvnitř své společnosti opakovaně a běžně zabíjejí 
zvěstovatele Boží pravdy. Zabíjejí vypravěče možnosti zcela 
odlišného fungování společnosti. Dnes je snazší se takovým 
vyprávěním a zvěstem vyhnout, tak není třeba jejich vypravěče ve 
většina světa zabíjet. Nezdá se však, že by to byla lepší varianta. 

A tak si křesťané mají i o Vánocích připomínat, že i 
křesťanství dodnes žije také díky mučedníkům. Díky mužům a 
ženám, kteří ani tváří v tvář příšerné smrti ukřižováním, 
ukamenováním nebo jiným způsobem nezradili Hospodina Boha. 
Nezřekli se víry v Něj. Nezřekli se Božího dobra ani věčnosti. 

Ba dokonce i ve chvíli smrti žehnali. Prosili o odpuštění pro 
své vrahy. Stejně jako to dělal Ježíš na golgotském kříži. 

Což je víc než kterýkoli kostel, chrám nebo stánek. Víc než 
zvířecí oběti. Než salár, sbírky, finanční dary. Poslušnost 
milosrdenství chce Bůh, ne (obřadní) oběti! Také proto, že 
v lidském světě prostoupeném milosrdenství nejsou potřeba 
skoro žádné oběti. A rozhodně v takovém světě nikdo nemusí 
obětovat svůj život, aby lidský svět byl alespoň trochu únosný. 

Tak jsou vlastně docela pochopitelné hněv i zuřivost 
Štěpánových soudců a popravčích. „Kdo si ten Štěpán myslí, že je, 
aby nám říkal takové věci?!“ „Co si o sobě vůbec myslí?!“ Že měl a 
má pravdu, bylo zanedbatelné. Přednost měly emoce ostatních – 
kdepak pravda. Kdepak možnost podstatně lepšího světa. 
Sebestředné ego mělo přednost před objektivní pravdou. „Vždyť 
děláme, co můžeme!“ „Já přece žádnou vinu necítím!“ „To ti ostatní 
za to můžou, ne já!“ 

Jen na toho Boha se v tom všem nějak zapomnělo. Dnes 
výrazně víc než ve Štěpánově době. Jak už to bývá, když je člověk 
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spoután sám sebou. Vlastními názory, dojmy, pocity, pýchou. Svým 
„já.“ Když člověk věří tomu, že Bohu do některých věcí prostě nic 
není. Že si je, ideálně všechny, zařídíme bez Něj – a lépe. I 
v chrámu. V kostele. V církvi. 

Ale přesto jsou na světě lidé, kteří prosí o odpuštění pro 
ostatní. Kteří se modlí i za své nepřátele. Za ty, kteří je 
pronásledují. Na světě jsou lidé, kteří věrně následují Kristův 
příklad lásky a milosrdenství, poslušnosti Bohu před vším 
ostatním. 

Na světě jsou lidé, kteří usilují o dobro bližních, ne hlavně své. 
Lidé, kteří se nebojí smrti. Ani strachu samotného. Lidé, kteří 
přijali výhled Božího království. I jeho ochutnávky v tomto světě. 

Ačkoli je to stojí posměch. Ponižování. Ačkoli jsou zneužíváni 
a využíváni – i nejbližšími. Ačkoli trpí na těle i na duši. Ačkoli i 
dnes umírají pro nápravu lidského světa. Ačkoli jsou Vánoce. 

Aby se lidé vzepřeli svým vlastním zatvrzelým srdcím. Svému 
pohanství – tj. sebestřednosti, Přesvědčení, že si sami jsme 
měřítkem, určovatelem dobra a zla – hle, jak se nám to vyplácí. 
Aby se lidé otevřeli Božímu Duchu svatému. Nechali se jím 
proměňovat. V lepší, milosrdnější, pravdivější, lidštější lidi. Za 
vlastního aktivního úsilí být lepšími lidmi. Ideálně vánočními 
Božími obrazy. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ463 – Jakož o tom proroci; 6.-10. sloka 


