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2. 1. 2022 – A co bylo po Vánocích 

 

1. čtení: Dt 6, 14-25 
 
Píseň (Svítá): NEZ785 (S374) – Vítr se ztiší 
  
Základ kázání: Lk2, 21-40 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

vánoční svátky jsou v biblické i křesťanské tradici v mnoha 
ohledech podivné. Zejména z pohledu moderního člověka. 
Některým podivným ohledům Vánoc jsme se věnovali 
v předchozích týdnech. 

V té takřka nejhlavnější podivnosti ale Lukáš pokračuje také 
v příběhu po Vánocích. Tato zvláštnost se vrací s velikou silou ve 
velikonočním vyprávění každého evangelijního podání: 

V biblických vánočních příbězích se o Ježíšovi v podstatě 
nemluví. V Lukášově podání dokonce ani není zmíněno jeho 
jméno. Bible se ve vánoční události nesoustředí na Ježíše. Soustředí 
se na stejné, jako i dnešní oddíl – na to, co se děje kolem Ježíše. Co 
dělá někdo jiný. Co se děje jiným v Ježíšově blízkosti. Stejně jako je 
tomu v dalších nejdůležitějších momentech evangelijních příběhů: 
Proměnění na hoře, Křtitelova otázka po Ježíšově mesiášství atd. 

Tak i v dnešním příběhu: Osmý den od Ježíšova narození měl 
být Ježíš obřezán. Většina dění se však věnuje jakémusi Simeonovi 
a nějaké Anně. To nejpodstatnější z oddílu je pak z rukou 
Ježíšových rodičů: Plnili Zákon Mojžíšův. To příběh opakuje znovu 
a znovu. Na to klade největší důraz. Což je o to silnější, že už je 
vlastně po Vánocích. 

Blízkost Ježíše tedy provázelo plnění Mojžíšova Zákona – 
Tóry. Blízkost Kristovu provází plnění Božího Zákona, Zákona 
Páně. Ačkoli lidé spíše očekávají, že to bude radost. Jásot. 
Požehnání. Mocné činy. Zázraky. Vždyť se ještě stále nacházíme ve 
vánočním období! 
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Lukáš však tvrdohlavě pokračuje ve stejném, čemu se věnují 
vánoční příběhy i svátek Štěpána mučedníka = 2. svátek vánoční: 
Ano, radost obsahují, ne že ne! Ale zároveň obsahují strach a 
bolest. Utrpení a náročné cestování. Práci a námahu. Smrt. Smrt si 
Lukáš odsunul až do příběhu osm dní po Ježíšově narození. Starší 
Matouš se jí ve vánočním vyprávění nebál. 

To vše se děje kolem Ježíše. Tak se chovají lidé v jeho 
blízkosti. Nějak se nechovají lidé v jeho blízkosti. A nějak se chovají 
lidé, kteří jsou od Ježíše vzdáleni. Třeba Matoušův Herodes. 

Tak i dnešní příběhy obsahují mnoho radosti. Stejně jako 
příběh mučednické smrt Štěpána. Jako příběh narození Spasitele, 
Krista Pána, pod širým nebem a bez uvítání. A také obsahují 
ledacos smutného: Anna je takřka celý život vdovou, manžel jí 
zemřel po sedmi letech. Simeon dnešní událostí umírá – podle 
slova Ducha svatého spatřil Hospodinova Mesiáše. Sám tuto 
událost také přijímá v její dvojznačnosti: Také se raduje. Ale také 
přijímá, že odchází v pokoji, tj. že končí jeho život. 

Tuto dvojznačnost blízkosti Ježíše z Nazareta také Simeon 
nahlas vyslovuje, ne náhodou Ježíšově matce Marii: Ježíš povstane 
mnohé – ale mnozí kvůli němu také padnou. Mariinu vlastní duši 
pronikne meč – ačkoli teď se raduje z prvorozeného synka. 

Matouš tuto dvojznačnost zdůrazňuje o něco víc. Narodil se 
Boží Syn – a Herodes dává zabít všechny chlapce do dvou let 
v Betlémě. Marie otěhotněla Duchem svatým – a Josef ji chce 
opustit. Narození Im-manu-ele přišli přivítat pouze pohanští 
mágové od východu – ale v Jeruzalémě je zneužijí, podvedou, 
zpátky musí jinou cestou. 

Ale možná se to jen zdá mně, že u Matouše je tato 
dvojznačnost nápadnější – protože řečena v příbězích. V Lukášově 
podání ji explicitně a na rovinu vyslovuje Simeon: Ježíš je 
k povstání mnohých – a k pádu mnohých. Je světlem zjevení 
pohanům, je slávou lidu israelského – ale mnozí se mu budou 
vzpírat. Z pohanů i Israelců. 

To u Lukáše dobře ladí, souzní s jiným důrazem dnešního 
příběhu – s plněním Hospodinova zákona. Ten je také světlem 
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zjevení pohanům i Israelcům. Také je slávou israelského lidu – 
žádný jiný národ jej nedostal. A také se mu mnozí vzpírají – 
z Israelců i pohanů. I z křesťanů. 

Což odkrývá, že dvojznačnost dění kolem Ježíše Krista, 
dvojznačnost blízkosti Boží, není v Kristu nebo v Bohu. Je 
důsledkem lidského svobodného rozhodnutí svobodně reagovat 
na Boží blízkost. Na narození Krále králů. Na Boží pravdu. Tak se 
někteří bojí, že přijdou o moc – a zabíjejí malé děti nebo dospělé 
svědky vykonstruovaného procesu s Ježíšem z Nazareta. 

Ale v dnešním příběhu se všechny postavy chovají příkladně. 
Josef i Marie, Simeon i Anna všichni plní Boží Zákon. Naplňují 
Mojžíšův Zákon – stejné o sobě explicitně později vysloví také Ježíš 
v Matoušově podání (Mt 5, 17). Ačkoli toto naplňování není 
v lidském pohledu vždy radostné. Ačkoli poslušnost Božímu 
Zákonu znamená plně přijmout čas a situaci své smrti – ačkoli 
takřka každý člověk chce zemřít jindy, než rozhoduje Bůh. Ať už 
dříve nebo později. Tak i Simeon přijal, že dokud neuvidí Mesiáše, 
naživu prostě bude. I kdyby nastokrát nechtěl. A stejně přijal, když 
nečekaně, bez ohlášení, držel v náruči malého Ježíška – čímž nastal 
jeho čas odejít v pokoji. 

Podobně i Anna. Ve dne i v noci sloužila Bohu. Už byla také 
stará – bylo jí osmdesát čtyři. Bohu navíc sloužila posty a 
modlitbami – pro moderního evangelíka podivné. Sloužit Bohu 
tím, že se modlím a postím?! Tak jde jen pro málo lidí, včetně 
křesťanů, o radostný život. Ale přitom je plně v souladu s Božím 
Zákonem – Tórou. 

A pak ti hlavní, Josef a Marie. Také plní vše, co je předepsáno 
v Zákoně. Nehledají výjimky jen proto, že mají neobvyklé, 
výjimečné dítě. Nevymýšlejí, jak Boží Zákon přechytračit nebo jak 
si v něm ulevit. Ačkoli jejich dítětem je Mesiáš, Spasitel, Boží Syn. 

Plnit Zákon Boží bude nakonec misí také Ježíšovou. Totiž aby 
se nezpronevěřil Hospodinově Zákonu. Boží vůli. Aby nezhřešil. 
Řečeno obráceně: Bude žít v plné jednotě s Boží vůlí. A tak Božím 
Zákonem. A také tím přinésl spásu, záchranu všem národům. Ne 
jen Židům. Všem národům. 
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Spásu, která je obsahem a smyslem Božího Zákona. O lidskou 
záchranu v něm jde. O záchranu z područí všelijakých mocností a 
vlivů a vládců a božstev. Včetně smrti a viny a hříchu. Ale také 
sebestřednosti, lhostejnosti, lenosti, frenetické aktivity, strachu, 
kultury, rodiny, vlastní osobnosti, majetku a dalších. 

Tak jde o hezký text pro začátek nového kalendářního roku. 
Protože zve k plnění Zákona Božího. Ukazuje na příkladech 
různých lidí, jak je plnění Božího Zákona prospěšné, dobré, 
moudré – vlastní osobě i dalším. A že ho mohou plnit staří i mladí. 
Lidé s rodinou i bez. Muži i ženy – a tak přinášet dobro, spásu, 
milost Hospodina Boha. Sobě, blízkým i zcela cizím. Stejně jako 
Simeon a Anna. Stejně jako Josef a Marie. Stejně jako Ježíš. Jako 
Bůh sám. 

I když někteří se budou vzpírat a budou odmítat, co je Boží. 
Budou chtít jinou podobu i obsah Vánoc a Velikonoc a vánočního 
období. Budou chtít jiné zákony, jiná pravidla, jiné tradice, zvyky, 
jiné priority – obvykle nejsebestředněji své. Ačkoli mnozí se budou 
považovat za tak zvláštní, neobvyklé, výjimečné, že se budou 
domnívat, že pro ně Boží pravidla prostě neplatí. Ačkoli se vším 
všudy platil Boží Zákon i pro Božího Syna Ježíše. 

A tak plňme Zákon Boží. V jeho oddílech malých i velkých. 
V lásce k milovaným i k nepřátelům. V lásce k Bohu i lidem. V úsilí 
o spásu ostatních. V přinášení světla Boží pravdy. V nechození za 
jinými bohy ani božstvy. V odmítání područí všech ostatních sil a 
vlivů. V držení se Hospodinovy spravedlnosti a práva, dobra a 
milosrdenství. Ve vyprávění příběhů Boží záchrany a milosti. 

Hospodinovy záchrany a milosti, které předcházejí každé 
lidské plnění Božího Zákona, každé lidské dobro. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ466 – Slunce z hvězdy již vyšlo 


