
Narození Páně, v Javorníku 25. 12. 2019  

… a nemusel by! 
Základ kázání: Židům 1:1-6                                                                                    1. čtení: Jan 1:1-14 
1 

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 
2
 v tomto posledním čase 

k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. 
3
 On, 

odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění 

od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 
4
 a stal se o to vznešenějším než andělé, 

oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. 
5
 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem 

tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.' 
6
 A když chce uvést 

Prvorozeného do světa, praví opět: 'Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!'  

 

Milí bratři, milé sestry, 

jednou se německý novinář ptal kardinála Josefa Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI., jak 

se vypořádat s myšlenkou, že nezměrný, nekonečný a všemocný Bůh se stal člověkem. Kardinál 

tehdy odpověděl: „Křesťanská víra nám přináší právě onu útěchu, že Bůh je tak veliký, že může být 

i malým. A to je pro mě teprve ta nečekaná, a dříve dokonce nepochopitelná velikost Boha – že má 

i tuto možnost sklonit se tak hluboko; že opravdu sám vstupuje do člověka… že se tímto člověkem 

stává. Teprve tady vlastně vidíme pravou nekonečnost Boha, neboť toto je mocnější, nemyslitelnější 

a současně spásonosnější než cokoli jiného.“ 

Ano, souhlasím: Ve vánoční zvěsti, že Bůh se svobodně stal člověkem, je něco nepochopitelného. 

Ale zároveň je to zpráva, která dokáže potěšit – a hlavně zachránit člověka.  

 

I. Bůh s námi mluví – a nemusel by! 

Z Písma dnes nejprve slyšíme, že Bůh mluví – a přitom by nemusel. Ano, už to patří ke svobodě 

Boha. Mohl stvořit svět … Mohl stvořit lidi… A nemusel s nimi vůbec komunikovat. Mohl být 

klidně tím nebeským hodinářem, který stvořil svět, uvedl ho do chodu, teď už několik miliard let 

odpočívá a nakonec znovu přijde celé to své dílo zase ukončit. Beze slova. Bez jakékoli komunikace 

se svým stvořením. Ale tak to Bůh neučinil. A tak to ani nečiní. Bůh mluvil. Bůh stále mluví. A co 

svět bude světem, Bůh mluvit bude. S námi. S celým stvořením, protože Bůh jistě zná tisíce různých 

jazyků a způsobů, jak se svými tvory komunikovat.  

Přesně před 14 dny došlo ke střelbě v Ostravské nemocnici. Tato zpráva zasáhla celou naši zemi. 

Mluvilo se o tzv. tichém střelci. On nemluvil. Bez výzvy, beze slova vytáhl zbraň a střílel do lidí. 

A přesně takovému tichému střelci se Bůh mohl podobat, kdyby chtěl. Ale Bůh se mu nepodobá. 

Naštěstí pro nás! Autor listu Židům začíná své dílo vlastně velmi nadějně: 

 1
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 

Když si jen letmo promítneme dějiny Božího lidu, pak musíme žasnout, že Bůh s nimi mluvil stále 

znovu a rozmanitými způsoby: Někdy přímo – jako třeba s Mojžíšem. Jindy skrze sny jako 

s Danielem. Občas skrze anděly jako v případě Jozua. Někdy skrze podivné situace – jako tomu 

bylo u egyptského Josefa. Promluvil i skrze osla jako v případě Bileáma. Také skrze zázračné 

události, jako při vyvedení z Egypta, sycení na poušti a uvedení do zaslíbené země. Nebo třeba 

naopak – v podobě sucha, hladu a vojenského útlaku.  

Ať už se s Božím lidem dělo cokoli, Bůh s nimi mluvil. Jistě se někdy na čas i odmlčel… Jenže to 

činil zřejmě proto, aby jeho lid opět pořádně zatoužil po jeho slovech, po jeho blízkosti. Žalmista 

křičí k nebi: 

 2
 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! (Ž 83:2) 

A prorok Abakuk podobně: 

 12
 Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme. Hospodine, 

pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal. 
13

 Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat 

na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje 

spravedlivějšího? (Abk 1:12-13) 



Ale pozor! Těžko by Boží lid volal k Hospodinu a prosil jej, aby promluvil, kdyby neměl letitou 

zkušenost, že Bůh s nimi komunikuje. Podobně jako by jen těžko hladové dítě prosilo matku, aby 

mu dala jíst, kdyby ho matka předtím stokrát nenakrmila. Bůh mluvil – a nemusel. Bylo to jeho 

svobodné rozhodnutí. Bylo to rozhodnutí pramenící z jeho obrovské lásky. 

 

II. Bůh se stal jedním z nás - a nemusel by! 

List Židům nám dále zvěstuje, že Bůh se svobodně rozhodl ještě lépe komunikovat se svým lidem. 

Hospodin se totiž z lásky k člověku sám stal člověkem – aby nám byl blíž. Slyšeli jsme, že... 

 2
 …v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho 

a skrze něhož stvořil i věky. 
3
 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým 

mocným slovem.  

Pán Bůh tedy svou komunikaci s námi ještě umocnil. Vyšperkoval. Vylepšil. Veškeré Boží mluvení 

skrze proroky ve Starém zákoně bledne ve světle události všech událostí: Když se on sám, 

nezměrný a svatý, stane člověkem se vším všudy. 

Už nemluví jen skrze lidi ze svých nebeských výšin. On sám, Bůh bohů a Král králů, se stal 

člověkem. V Ježíši Kristu vstoupil do tohoto světa. Do našeho světa.  

Jen si dejme vedle sebe obě tyto výpovědi víry: Bůh mluví skrze proroky. A: Bůh mluví sám. Byť na 

sebe časově navazují, je mezi nimi obrovský rozdíl. Mohli bychom to přirovnat k výšlapu na 

Sněžku a výšlapu na Mount Everest. Nebo k plavbě po Berounce a plavbě po Tichém oceánu. Nebo 

ke svitu měsíce v noci a ke svitu Slunce ve dne. A vlastně to nemůžeme přirovnávat k ničemu, 

protože to v našem světě prostě k ničemu přirovnat nelze. Bůh se stal člověkem. Věčný Boží Syn, 

který ve věčnosti vyzařoval a vyzařuje slávu svého Otce, se stal člověkem z masa a kostí. 

Nestvořený Boží Syn, kterého Bůh Otec věčně plodí, a on z něj věčně vychází, pravý výraz Boží 

podstaty – ten se narodil tehdy v Betlémě dívce jménem Marie.  

Bůh se stal člověkem – a přitom nemusel. Mohl k nám dál mluvit ze svých nedostupných dálek  

skrze další lidi, anděly a různé životní situace. Slovo se nemuselo stát tělem. (J 1:14) Boží Syn 

se nemusel stát člověkem. Ale Bůh se sklonil. Jak je to nepodobné lidem, kteří o sobě smýšlejí 

vysoko, jsou zahleděni jen sami do sebe a pohrdavě přehlížejí ty, kteří jim nesahají ani po paty! Jak 

se jim vůbec nepodobá! 

A tak Syn promluvil… Promluvil svým vstupem mezi nás. Promluvil svými slovy. Promluvil svými 

činy. Promluvil svým dokonalým, příkladným a navždy inspirativním životem. Promluvil svou 

mučednickou smrtí. Promluvil svým vzkříšením. A mluví dnes a denně s námi – v Duchu svatém, 

kterého nám poslal. Navíc: On sám nyní…  

 …nese všecko svým mocným slovem.  

Ano, je to on, kdo ze své dobroty drží celý vesmír pohromadě. Není divu! Vždyť skrze něj Bůh 

stvořil úplně všecko. A jemu také všecko patří. A tak se Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, o své dědictví 

dobře stará. Minimálně všechno, tedy i nás, drží při životě. Tak jako správný a činorodý dědic 

velikého majetku, který nikdy nezleniví a neotupí. 

 

III. Bůh za nás trpěl - a nemusel by! 

Bratři a sestry, pokud jsme dnes alespoň trošku prožili údiv nad Boží svobodou, mluvit s námi a být 

jedním z nás, pak to všechno musíme ještě umocnit. Umocnit ten náš údiv a naši vděčnost. Autor 

listu Židům mluví ještě o jedné skutečnosti, kterou potom rozvíjí po zbytek celého svého díla. Mluví 

o Kristově utrpení. Říká: 

 Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 
4
 a stal se 

o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. 

Vždyť Kristus dovedl do zdárného konce to, co se z Boží strany dělo už od úsvitu lidstva: Že Bůh 

očišťoval lidi od jejich hříchů. Ale v Kristu toto očištění nabylo dokonalosti. On kvůli tomu trpěl na 

kříži.  

 



A opět, do třetice všeho dobrého: Ježíš přece nemusel trpět. Mohl tímto světem projít nerušeně 

a pokojně. Mohl se lidí stranit. Nebo mu naopak Bůh mohl zjednat stoprocentní oblibu v našem 

světě.  

Ježíš tedy mohl žít jako mnozí lidé, kteří se domnívají, že se musí stůj co stůj vyhnout veškerému 

utrpení a žít jen blaze, šťastně a dlouho. 

Ale to se nestalo, protože to tak Bůh nechtěl. Ježíš trpěl. Svobodně. Odhodlaně. Jeho utrpení začalo 

už tehdy v Betlémě, když se pro něj nenašlo místo pod střechou. Pokračovalo, když jej nikdo z lidí 

nepustil přes práh, nepustil k sobě, takže se stal na chvíli bezdomovcem. Za krátký čas dokonce 

uprchlíkem. V průběhu veřejného života pak dostával hořký koktejl namíchaný z nepochopení, 

výsměchu a nenávisti. A nakonec fyzická likvidace na Golgotě. Ne! Stále znovu musíme brát do 

ruky červenou barvu a Betlém barvit „na rudo“, do krvava. Protože Betlém – to je start Ježíšova 

očišťování od hříchu. A Golgota – to je cíl. To je cíl jeho láskyplné mise.  

 

IV. Nepřestávejme nad tím žasnout 

Bratři a sestry, jistě bychom z těchto tří bodů mohli vytáhnout něco konkrétního a praktického pro 

náš život. Třeba: Když se k nám takto Boží Syn v lásce a svobodně sklonil, i my se máme svobodně 

a z lásky sklánět k lidem kolem nás. Především k těm, kteří naši pomoc potřebují. Určitě nás tato 

dnešní biblická slova mohou dovést k lítosti nad tím, že jsme pro druhé lidi mohli něco vykonat 

a nevykonali jsme. Že jsme jim sobecky odmítli prokázat naši lásku. Že jsme je povýšeně přehlíželi 

a ignorovali. 

Ale to je až druhý krok. Já bych dnes chtěl zůstat skutečně jen u toho prvního kroku: Světe, div se! 

Člověče, žasni! Bůh nemusel, a přitom s tebou mluví. Stal se kvůli tobě člověkem a za tebe trpěl na 

kříži. Kdo se tomu nikdy nepřestane divit, kdo se z toho nikdy nepřestane radovat, kdo za toto Boží 

laskavé a svobodné jednání nikdy nepřestane být vděčný, ten z toho všeho – pod vedením Ducha 

svatého – vyvodí praktické důsledky pro svůj život. 

Člověče, div se: Bůh tě má rád! Bůh si tě v Kristu jednou provždy zamiloval – a přitom vůbec 

nemusel. Amen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


