
Štědrý večer, v Javorníku 24. 12. 2019  

 

Pravdivá a lákavá nabídka 
Základ kázání: Lukáš 2:1-20                                                                                 1. čtení: Izajáš 9:1-7 
1 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden 

soupis lidu. 
2 

Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 
3
 Všichni se šli 

dát zapsat, každý do svého města. 
4
 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do 

města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 
5
 aby se dal zapsat 

s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 
6
 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její 

hodina. 
7
 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se 

pro ně nenašlo místo pod střechou.  
8
 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 

9
 Náhle 

při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
10

 

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 
11

 Dnes se 

vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
12

 Toto vám bude znamením: Naleznete 

děťátko v plenkách, položené do jeslí." 
13

 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů 

a takto chválili Boha: 
14

 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má 

zalíbení." 
15

 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." 
16

 Spěchali tam a nalezli Marii 

a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 
17

 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 
18

 Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. 
19

 Ale Marie to všechno v mysli 

zachovávala a rozvažovala o tom. 
20

 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, 

co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

 

I. Milé děti,  

na závěr naší Dětské vánoční slavnosti jsem vás zval, abyste se zastavily na faře. Možná si na to 

vzpomenete: Lákal jsem vás na cukroví, které jsem pekl a spálil na uhel. Lákal jsem vás na 

ochutnávku cukroví, které se prostě nedá sníst. No, nikdo z vás nepřišel. Ani jedno dítě. Ani jeden 

konfirmand. Ani jeden mládežník.  

Důvod byl celkem prostý: Tato nabídka vás zřejmě moc nezaujala. Nebyla pro vás nijak lákavá, 

nijak přitažlivá. Přitom jste mě všichni slyšeli a té mojí nabídce i rozuměli. A dokonce jste se tomu 

zasmáli. Ale nabízená ochutnávka spáleného cukroví vás nenadchla. Kdo by se chtěl cpát spáleným 

cukrovím, že? Někdo z vás si klidně mohl myslet, že mi přeskočilo… Ale hádám, že za ta společně 

strávená léta mě už mnoho lidí prokouklo. A tak jste, celkem oprávněně, mohli za tím pozváním 

tušit nějakou rošťárnu, malý žertík. Protože tato moje nabídka nebyla ani lákavá, ani pravdivá. Já 

jsem si to celé vymyslel. Žádné cukroví jsem nepekl. Jen jsem si tím chtěl připravit půdu pro dnešní 

kázání. 

Bratři a sestry,  

za poslední měsíc, při nakupování vánočních dárků, jsme byli přímo bombardováni různými 

nabídkami. Některé byly lákavé a pravdivé. Jiné byly přitažlivé, ale třeba ne úplně pravdivé. Ale 

zřejmě nikdo – v kamenném ani v internetovém obchodě – nám nenabízel něco, co nebylo ani 

lákavé, ani pravdivé. Proč by to někdo dělal? Co by z toho měl? 

Je to vlastně zvláštní… Tuny atraktivních a víceméně pravdivých nabídek všeho druhu obklopují 

vánoční svátky. Svátky, při kterých církev zvěstuje lidem, že se narodil Boží Syn v jednom 

z betlémských chlévů. Tuny lákavých a víceméně pravdivých nabídek všeho druhu obklopují Boží 

nabídku záchrany v Ježíši Kristu, která pro většinu naší společnosti není lákavá ani pravdivá. Bůh se 

stal člověkem kvůli nám, hříšným lidem. Narodil se obyčejné dívce ve chlévě. A za několik desítek 

let zemřel na kříži jako zločinec. Když v něj budete věřit, on smaže vaše viny. Když v něj budete 

doufat, on vám daruje věčný život. Pro mnoho lidí kolem nás je tato nabídka stejně atraktivní jako 



to cukroví spálené na uhel. Pro mnoho lidí je tato nabídka asi stejně pravdivá jako zázračné léky, po 

kterých zaručeně za tři dny zhubnete až 20 kilo. 

A přece: Pro mě je tato Boží nabídka lákavá i pravdivá. A jistě ne jen pro mě, ale i pro vás. Jinak 

byste právě teď seděli u televize, a ne zde v kostele. 

 

II. Milí přátelé, přezkoušejme dnes tu Boží nabídku, kterou tehdejším pastýřům i nám dnes zvěstují 

andělé. Tedy: Je pravda to, co andělé zvěstují?  

 10
 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 

11
 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
12

 Toto vám bude znamením: 

Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." 

Zda ta nabídka byla pravdivá a skutečná, to si pastýři ověřili hned záhy. Anděl jim zvěstoval, že 

znamením bude děťátko v plenkách, položené ve žlabu. A protože se rozhodli, že té nabídky 

okamžitě využijí, že chtějí poznat právě narozeného Zachránce…   

 ...řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán 

oznámil." 
16

 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

Ta nabídka – poznejte Spasitele, dívejte se na něj vlastníma očima, buďte v jeho přítomnosti už 

v okamžiku, kdy se prodral do našeho světa – ta byla pravdivá. Znamení sedělo... Z andělské strany 

nešlo o žádnou past. Nebyl to žádný laciný reklamní trik. Nešlo o žádnou polopravdu či pololež, 

kterých jsme už v životě slyšeli víc než dost. A možná i sami vyslovili...  

Navíc šlo o Boží nabídku! Nabídku spásy, kterou Bůh slíbil už při úsvitu lidstva a dlouho dopředu 

oznamoval skrze své mluvčí. Nabídku záchrany, na kterou se Boží lid těšil po celé generace – určitě 

více než fanoušci Star Wars na poslední díl celé ságy. Bůh slíbil, že nám dá Zachránce. A tak ho 

nakonec dal světu. Bůh je Bůh. Nic a nikdo mu nemůže zabránit v tom, aby naplnil své záměry. Bůh 

není lékař, který pozůstalým sklesle oznamuje: Dělali jsme, co jsme mohli… Ale žel to nevyšlo. Bůh 

je nejvyšší lékař, který když se jednou rozhodl vyléčit rány svého lidu, zbavit svět bolesti hříchu 

a zla, pak to prostě v Kristu učinil v pravý čas. Proroci hlásali, že se jednou narodí ten 

 divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. (Iz 9:5) 

A to se v Ježíši Kristu stalo skutečností.  

 

III. Pokročme, bratři a sestry: Je ta Boží nabídka lákavá? Jak pro koho, mohli bychom odpovědět. 

Pro pastýře ten večer určitě byla. Andělé přece pastýře nenutili k tomu, aby se vydali do Betléma. 

Nevytasili své hořící meče a nevyhrožovali jim: Jestli se nepůjdete podívat na to děťátko, tak vám 

zapálíme kožichy na zádech. Nikdo je k té cestě nenutil. A přece šli do Betléma hledat chlév 

a v něm Spasitele. Co šli… Oni přímo spěchali! Běželi po těch judských pláních do města 

Davidova, jen co jim nohy stačily. 

V dějinách lidstva tomu bylo vždycky tak: Jedněm ta Boží nabídka Spasitele nebyla po vůli, nebyla 

pro ně lákavá. A pro jiné byla dražší než vlastní život. Však také stařičký Simeon udeří hřebík na 

hlavičku, když s malinkým Ježíšem v rukách prohlásí:  

 Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou 

vzpírat… (L 2:34) 

Přiznávám… Na první pohled to není nic zajímavého: Být v chlévě s malým dítětem, které leží ve 

žlabu. Ale možná proto si andělé vybrali právě pastýře. Vždyť oni ten zápach chléva vydrží. Oni 

v něm totiž tráví dost času. Co tím chci říct? Že pastýři našli v jesličkách někoho, kdo je 

nepohoršoval. Oni se neuráželi nad tím, že Boží Spasitel spí v chlévě. Oni se nepohoršovali nad tím, 

že neleží v načechraných peřinkách a v krásném paláci. On byl jedním z nich. Ježíš – blízký těm, 

kteří žijí stranou společnosti. Blízký těm, kteří v životě nemají na růžích ustláno. Ale jiní by nad tím 

mohli povýšeně kroutit hlavou: Takto že vypadá Mesiáš? Tento že je Zachránce světa? 

Bratři a sestry, není to nakonec nádherný projev Boží svobody a pokory? Významný středověký 

teolog Anselm z Cantebury o Hospodinu řekl:  

 Bůh je ten, nad kterého nic většího nelze myslet.  

To je hluboký a pravdivý výrok. Jenže tuto větu můžeme ve světle vánočního příběhu i otočit:  



 Bůh je ten, nad kterého nic menšího nelze myslet.  

Dítě v plenkách položené do jeslí ve stáji. To je právě narozený Spasitel. To je pravý Bůh a pravý 

člověk. To je Ježíš Kristus. A kdo se nad tím pohoršuje, ten se bude ještě víc pohoršovat nad 

Spasitelem, který se z lásky k nám nechá přibít ke dřevu. Ten se ještě víc bude urážet nad 

Zachráncem, který bezmocně visí na kříži.  

Pokud jsme zahledění do krás a nádhery světa, pokud se opíjíme mocí, vlivem a bohatstvím, také 

pokud se cítíme být pevni v kramflecích, skvělí, úžasní, téměř bezchybní – pak možná prožíváme 

Vánoce v radosti, ale před chudým Spasitelem v jesličkách se v duchu ošklíbáme. Pastýři se 

neošklíbali. Nepohoršovali se. Pastýři se radovali.  

 17
 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 

18
 Všichni, kdo to slyšeli, užasli 

nad tím, co pastýři vyprávěli.
20

 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za 

všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

 

IV. A pojďme ještě o krok dál: Proč pro ně ta andělská nabídka byla lákavá? Proč jí využili? 

Proč poslechli anděla i přesto, že slyšeli o tom pohoršujícím znamení, že Zachránce spí v chlévě? 

Protože bytostně toužili po tom, co jim anděl sliboval. Celou svou bytostí toužili po tom, co anděl 

spojoval s tím právě narozeným dítětem. Přáli si spásu. Toužili po radosti. Ještě jednou si tu zvěst 

připomeňme: 

 10
 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 

11
 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
12

 Toto vám bude znamením: 

Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." 

Nejprve: Narodil se Spasitel. Zachránce. Někdo, kdo nás vytáhne z bídy našeho života. Někdo, kdo 

nám konečně ukáže směr pro naše životní cesty. Někdo, kdo nás dokáže bezpečně dovést do 

správného cíle života. Někdo, kdo nám vlije božský život do žil. Někdo, kdo se nás zastane, kdo se 

nás ujme, kdo nás bude přijímat takové, jací opravdu jsme. Někdo, kdo na sebe dokáže vzít naše 

slabosti, přikrýt naše viny. Někdo, kdo nám zároveň pomůže překročit náš vlastní stín, čehož sami 

nejsme schopni. 

Přesně to ti pastýři zřejmě potřebovali. Proto za ním spěchali. Proto spěchali za tím dítětem 

v jesličkách. Potřebovali nutně změnu od Boha. Bytostně potřebovali Boží pomoc, jeho záchranu. 

Potřebovali radost, kterou si sami neumí dát. Tu vnitřní, duchovní radost, kterou už žádná lidská 

bolest, strach či smutek nezaplaší a ze života nevyžene. Radost, která nakonec nebude jen pro ně, 

ale pro celý lid, jak volá anděl. 

A přesně o tom svědčí zástupy křesťanů: Že toto všechno Kristus nabízí. A že toto všechno (a ještě 

mnohem víc) dává. Vždyť nic většího, nic lepšího, nic hlubšího nám Bůh nabídnout nechce. 

A troufám si říct, že ani nemůže. Co víc by nám mohl nabídnout než sebe sama v Ježíši Kristu? 

Copak bohatství všeho světa dokáže konkurovat životu v blízkosti Božího Syna, který na sebe vzal 

všechen ten binec a marast mého života a osvobodil mě? Copak všechna světská sláva může 

trumfnout to, že s Kristem smím žít, a že s ním budu žít na věky věků? 

Jakoby v daru Krista Bůh říkal každému z nás: Člověče, víc už ti nikdy nenabídnu. Tak ber, nebo 

nech být. Ale raději ber. Raději přijímej. Raději té nabídky skutečně využij. 

Milí přátelé, ne bezdrátová sluchátka… Ne chytré hodinky… Ne lego… Ježíš Kristus narozený 

v betlémském chlévě – byť možná na první pohled nevypadá důvěryhodně ani lákavě… Ježíš 

Kristus narozený v betlémském chlévě je skutečný a největší hit letošních i každých příštích Vánoc. 

Tak se ho ve víře držme!  

 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, prosíme tě: Otevři naše oči, abychom v tobě stále zřetelněji viděli 

Zachránce nás samotných, Spasitele světa. Zlom naši pýchu, abychom tě opravdu začali prosit 

o pomoc, podporu, odpuštění, blízkost a přátelství. Rozevři naše srdce, abychom byli schopni vedle 

sebe milovat i naše bližní a samozřejmě i tebe samého. Vstup v těchto svátečních dnech do našeho 

života i do života lidí kolem nás. Amen. 

  


