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1. 1. 2023 – Nepřirozeně přirozené 

 

1. čtení: Mt 1, 18-21 
 
Píseň: NEZ490 – Když se Pán Ježíš narodil 

 
Základ kázání: Lk 1, 26-33 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Vánoce nejsou svátkem jen kouzelným, ale také paradoxním: 
Slavíme narození Ježíše Krista – ale to samotné zabírá ve vánočních 
příbězích jednu větu. Tedy část vlastně zanedbatelnou. 

Většina vánočního příběhu se věnuje tomu, co se dělo jindy a 
jinde, když se Ježíš narodil. Co dělali jiní lidé – nebo naopak nedělali. 
Na příkladech Ježíšových rodičů, pohanů i chudých pastýřů – stejně 
na antipříkladech Heroda, zákoníků, knězů a dalších. 

Ale oba vánoční příběhy přeci jen sdělují něco strašlivě 
důležitého o Ježíšově narození. Vždycky dopředu. A v obou případech 
to možná nejdůležitější zvěstuje anděl – tedy Boží posel, Bůh sám. 
V obou případech se odvolávají na tzv. Starý Zákon – který ještě 
v době sepsání evangelií neexistoval. Stejně jako tzv. Nový Zákon. 

Matouš se soustředí na Ježíšovo jméno. Jméno ve starověkém 
pohledu vystihuje podstatu daného člověka. Zkomolenina Ježíš je 
původně aramejské Jošua. Jméno Jozue v tom snad slyšíme nápadně. 
Původnější hebrejské Jehošua pak znamená „Hospodin zachraňuje.“ 
Proto může Matouš napsat: „… a dáš mu jméno Ježíš, protože on 
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ Bez znalosti hebrejštiny, nebo 
alespoň významu Ježíšova jména, ta věta nedává smysl. 

Ježíš tedy má, podle staršího Matoušova podání, zachránit. Má 
vysvobodit. Matouš napsal doslova „spasit,“ řecky „sódzó.“ Z hříchu. 
Z vlastního hříchu lidí. 

Což se na prví pohled zdá být až v rozporu se zvěstováním 
anděla Lukášovského: „Ježíš bude veliký, nazván Synem Nejvyššího, 
Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým jeho království nebude konce.“ 
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Lukáš se zaměřuje na to radostné, pozitivní, happy, růžovoučké 
– jako každý správný charismatický křesťan! Matouš naopak – Ježíš 
přichází, aby vyřešil pro člověka nevyřešitelný problém. Aby nás 
zachránil z fatálního vlivu, před nímž není úniku. Který bez Boží 
záchrany diktuje lidský život. A směřuje ho do smrti, nesmyslu a 
zbytečnosti. Ježíš o Vánocích přišel, aby zachránil svůj lid – jímž jsou 
všichni lidé – z našeho hříchu. 

Matouš se tedy tradičně křesťansky zaměřuje na hřích. To se 
nakonec ukazuje být moudré již pár tisíc let. Vždyť pokud je vyřešen 
hřích, následuje řešení všeho ostatního. To už opět zní vánočně! Ale 
hořkost, kyselost této vánoční zvěsti zůstává. A zůstávat má. Vánoční 
dění, stejně jako velikonoční, je Boží odpovědí na lidské zlo, hřích, 
pohanství. 

Ale obě andělské zvěsti pak snadno zůstávají v pozadí dění 
vánočního příběhu. „Hlavní přece je, co udělají lidé.“ „Kdepak, aby 
hlavní bylo, co už udělal Bůh!“ Tak brzy, snadno, bez povšimnutí totiž 
začíná hřích. Právě ten hřích, ze kterého Ježíš přišel vysvobodit. 
Právě ten hřích, který znamená vždy to samé: „Hlavně jinak, než to 
říká, dělá, přikazuje, slibuje, už udělal Bůh!“ 

Přestože příkladně postavy i vánočního příběhu dělají pravý 
opak. Dělají přesně to, co po nich chce Bůh. Ačkoli je to nenormální, 
nevhodné, neslušné, nebezpečné, riskantní a porušující normy, 
tradice i zákony. Například otěhotnět s někým jiným, než je vlastní 
snoubenec. Například opustit Boží království a narodit se jako 
pouhopouhý člověk. Například ujít tisíce kilometrů jen proto, aby se 
židovskému králi poklonili pohanští, nežidovští mágové a přinesli mu 
dary. 

Příkladné biblické postavy totiž odrážejí stejné, jako činí Bůh. 
Vždyť jsme stvořeni k obrazu Božímu. Tak máme dělat, konat, myslet, 
říkat stejný obsah jako Bůh. Tak stejně jako Bůh slouží již od stvoření 
světa, stejně jako Bůh slouží ve svém vtělení v miminku Ježíšovi, 
stejně slouží také Josef, mágové, pastýři, Marie, člověk Ježíš, 
Abraham, Izák, Jákob a další… 

Avšak vánoční příběh velmi silně připomíná také odvrácenou, 
většinovou, stránku reality lidského světa. Stejně jako zbytek Bible 
nepředkládá „jen,“ jak lidský svět a člověk fungovat má. Předkládá 
také skutečnost většiny lidského světa, která je bolestivá, hořká, 
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s mnohou pachutí, bolestí, smrtí i o Vánocích. Protože Bůh sice slouží 
zcela nezištně dobru druhých, Boží Syn úplně stejně, mnozí další také 
– ale většina lidí slouží sobě, osobnímu prospěchu, zlu, pýše, lenosti, 
nezájmu, sobectví, sebestřednosti. Jedním slovem: Hříchu. Už proto, 
že ne Bohu. Ne podle příkladu Božího. 

A nejenom, že takto většina lidí žije a jedná, ale i vánoční příběh 
říká, že tak je to normální. Ne ve smyslu dobrého nebo zamýšleného. 
Ale že sobectví a sebestřednost jsou normální ve smyslu obvyklosti, 
většinovosti. 

Ba dokonce vánoční příběh nenápadně říká: Sloužit nezištně 
dobru druhých je nepřirozené! Je to dokonce tak nepřirozené, že 
člověk Ježíš musí být úplně jiné podstaty, aby mohl ostatní z hříchu 
vysvobodit. Lidská podstata, lidství, nás z lidského zla, sobectví, 
utrpení, hříchu zachránit nemůže. Už proto, že naše vlastní podstata 
takovou záchranu většinou ani nechce. Ačkoli je v podstatě zadarmo. 

Tak je Ježíš očividně člověk – vždyť zrozený z ženy! Ale zároveň 
je součástí jeho přirozenosti něco pro člověka nepřirozeného. Něco 
divného, nenormálního. Je Synem Nejvyššího – je Božím Synem. Je 
vtěleným Bohem. Tak je zároveň plným člověkem a plným Bohem. 
Protože stejně nepřirozená je pro nás vytrvalá nesobecká pomoc 
bližním, zejména (takřka) neznámým nebo cizím. 

Řečeno jinak: Pokud člověk má přestat být přirozeně 
sebestředným, sobeckým, hříšbým tvorem, musí dojít k zásadně 
změně naší podstaty. To opakuje Nový Zákon pořád dokola. A Starý 
vlastně taky. My sami takové změny schopni nejsme – snad 
z očividných důvodů – a také všechny postmoderní „self-help“ snahy 
a kulty to dokazují lépe než cokoli jiného. 

Tak se nedokážeme sami zachránit ani z vlastního zla, hříchu, 
sobectví, sebestřednosti. Vždyť přece jde okamžitě o střet zájmů! Tím 
méně pak dokážeme zachraňovat někoho jiného z jejich hříchu a zla. A 
ještě méně pak dokážeme zachraňovat někoho jiného ze zla, hříchu a 
utrpení, které jim způsobil někdo jiný. 

DíkyBohu však bližší pohled na oba vánoční popisy Ježíše Krista 
zvěstuje nakonec stejné. Oba přinášejí vánoční zázrak, který 
umožňuje přijmout vysvobození ze zla, sobectví, přirozenosti, 
normality, normálnosti. Protože se o Vánocích narodil Král, jehož 
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království je bez konce. Protože není z tohoto světa. A není hlavně 
politicko-socio-ekonomicko-církevním uspořádáním. 

Proto nás zachránit může. Proto zachraňuje každého, kdo uvěří 
bláznivé vánoční zprávě. Už nejméně několik tisíc let. 

Protože nabízí změnu podstaty každého člověka. Totiž očištění 
naší podstaty od všeho, co jí být nemá. Jsme stvořeni k obrazu 
Božímu. Tahle podstata v nás zůstává. „Jen“ je přehlušena 
kilometrovými vrstvami zla, utrpení, sobectví, sebestřednosti, 
bezohlednosti, pýchy, arogance a slabosti. Jak je v nás posiluje a 
vychovává také lidský svět. Tak strašně často už rodiče. 

Ale můžeme být takřka výhradně „jen“ obrazy Božími. Právě 
jako ten Josef a Marie. Jako ti vánoční pohanští mágové a pastýři. Jako 
ten Abraham, Izák, Jákob, David a mnozí další. Jako člověk Ježíš. 

Stačí se „jen“ vzpírat vlastnímu sobectví. Odmítat vlastní 
sebestřednost, pýchu, důležitost. Vzpírat se také vlastní slabosti. A 
navzdory všem těmto přirozeným součástem vlastní bytosti jít 

pomáhat bližním. Sloužit dobru jiných. O Vánocích. V únoru. Ve 
středu. Už úmyslnou a chtěnou ohleduplností, laskavostí, vřelostí, 
obětavostí, ochotou. 

Abychom sloužili tak, jako slouží Bůh – nakolik jako lidské 
bytosti můžeme. Abychom kouzlem Vánoc a Velikonoc proměňovali 
celý svět, aby byl Kristovým královstvím, nakolik je to možné. 

Abychom se nedali přemoci vším tím, co je tak strašně 
normální, obvyklé, samozřejmé. A v drtivé většina špatné, zraňující, 
zabíjející, zneužívající, ponižující, zotročující a hlavně vedoucí do 
smrti a nesmyslu. A přitom tak zbytečné. 

Abychom vysvobozovali, zachraňovali ostatní lidi z jejich hříchů, 
chyb, zla, utrpení. A pak možná i z hříchů a zla, které jim způsobují 
jiní. 

Abychom přinášeli Boží spásu. Jako to dělá Bůh svou obětavou 
službou už od stvoření světa. Jakkoli lidem nezištná služba cizím 
připadá od počátku lidstva naivní, ujetá, nepřirozená, nenormální. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ463 – Jakož o tom proroci; 1.-5. sloka 


