
Silvestr, v Javorníku 31. 12. 2019  

Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka 

 
Základ kázání: Jan 1:9-14                                                                             1. čtení: Matouš 16:13-19 
9
 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 

10
 Na světě byl, svět 

skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. 
11

 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 
12

 

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
13

 Ti se nenarodili, jen 

jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 
14

A Slovo se stalo tělem 

a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 

milosti a pravdy.  

  

I. Milí bratři, milé sestry, 

kdybychom měli na výběr strávit den v přírodě za svitu slunce, nebo raději 20 minut v soláriu, 

hádám, že většina z nás by si vybrala tu první možnost. Však se už teď radujeme z toho, že se 

sluníčko začíná opět vracet. Vystavit se svitu skutečného Slunce, nebo umělému UV záření 

v soláriu – to opravdu pro mnoho lidí není žádná těžká volba.  

A takový je rozdíl mezi Ježíšem Kristem, tím pravým Božím světlem a Božím zářením před 

příchodem Krista. Bůh tento svět osvěcoval už od okamžiku jeho vzniku. To je jistě pravda. Mluvil 

už k Adamovi, jednal s Abrahamem a ostatními praotci. Mluvil k Mojžíšovi, skrze kterého Izraelité 

znovu nabyli svobody a přijali světlo Božího Zákona. Skrze proroky, žalmisty a mudrce směroval 

životy starozákonního lidu. Bůh ozařoval tehdejší svět svým slovem, svou přítomností. Jenže to 

všechno začíná blednout ve chvíli, kdy Bůh celý svět osvítí tím pravým světlem: Ježíšem Kristem, 

Božím Synem. Když to pravé světlo začne svítit v celé své síle, pak už není třeba toužit a lačnět po 

náhražkách. Prostě: V okamžiku příchodu Krista všechno předešlé Boží zjevení pohasíná a ztrácí 

svou sílu. Nad tím jsme už uvažovali, když jsme četli oddíl z listu Židům na Narození Páně. Apoštol 

Jan dnes říká něco velmi podobného: 
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 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 

Pravé světlo… Tedy skutečné, nefalšované světlo. Ježíš Kristus. A to světlo, jak říká Jan, osvěcuje 

úplně každého člověka. A tady se musíme zastavit a ptát se: Skutečně každého člověka? Vždyť 

přece zdaleka ne všichni v Ježíše Krista věří. Zdaleka ne všichni si Kristem nechávají nasvítit své 

nitro. Zdaleka ne všichni lidé touží po tom, aby jim Kristus svítil na jejich životních cestách.  

Tak co tím vlastně Jan chce říct? No, asi tolik, že Ježíš Kristus zde kdysi byl. A v Duchu svatém je 

stále zde, v tomto světě. A proto k tomu pravému Božímu světlu, k Pánu Ježíši, mají všichni lidé 

přístup. Není člověka, který by se s tím světlem nemohl setkat. Toto pravé světlo od Boha nesvítilo 

jen pro Izrael, ale i pro pohanské národy. Nesvítí jen pro vybrané jedince či skupiny lidí. Ale 

osvěcuje a nabízí se jako zdroj životní záře skutečně každému: Čechům, stejně jako Japoncům. 

Evropanům, stejně jako Afričanům. Bohatým, stejně jako chudým. Chytrým, stejně jako hloupým. 

Radostným, stejně jako smutným. Šťastným, stejně jako nešťastným. Nám – stejně jako našim 

příbuzným, sousedům, spolupracovníkům, známým i neznámým, námi milovaným i přehlíženým.  

 

II. A že jsem zmínil právě ty Japonce... Japonský spisovatel Šúsaku Endó napsal dva historické 

romány o střetu křesťanství s japonskou kulturou v 17. století. Oba romány (Mlčení a Samuraj) líčí 

neúspěchy křesťanské misie na tomto ostrově. Autor v nich vypráví, jak křesťanství v té „Zemi 

vycházejícího slunce“ nedokázalo zapustit pevné kořeny. Možná je to fakt… Vždyť oficiální zákaz 

křesťanství v Japonsku přestal platit až v roce 1873! V Japonsku tedy platil zákaz víry v Krista 

dokonce o několik desítek let déle než ve staré Římské říši – od prvních apoštolů až po Edikt 

milánský, vydaný roku 313. A dnes? V současnosti se v Japonsku ke křesťanství hlásí maximálně 

1 až 2 procenta obyvatel. Ano, mnozí by mohli právě Japonsko brát jako potvrzení názoru, že 

Kristus zdaleka nepřišel osvobodit všechny lidi. Že jsou prostě mnohé starobylé kultury, pro které je 

křesťanství něco naprosto cizího a nepřijatelného. Jenže: Japonci, stejně jako my jsou lidé.  



A Písmo říká, že Pán Ježíš Kristus se také kvůli nim, kvůli jejich záchraně, stal člověkem. Jan 

vyhlašuje: 

 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J 1:14) 

Slovo se nestalo jen židem. Slovo se stalo tělem. Slovo se stalo člověkem. A proto přišlo osvítit 

každého člověka. V tom je ten zázrak Vánoc: Že Kristus nepřišel jen k někomu a pro někoho. Ale 

ke všem a pro všechny. Že Kristus neosvěcuje jen někoho, ale všechny. 

Jistě, zdá se, že nad některými místy světa ještě to pravé Slunce nevzešlo… Ale co není teď, může 

v budoucnu být! I nad Zemí vycházejícího slunce jednou může vyjít to pravé Boží Slunce a ozářit jej 

v plné síle. Naopak: Nad některými místy, jako je třeba Evropa a především naše vlast, zdá se, 

Slunce zapadá… Ale my očekáváme nový úsvit! Nový východ Slunce – Krista, i nad tímto starým 

kontinentem. I nad naší zemí. 

 

III. Kristus je pravé světlo. To skutečné Boží světlo. To jediné nefalšované Boží světlo. A pokud 

tomu skutečně ve svém srdci věříme, pokud to radostně vyznáváme, pak musíme s jistou lítostí 

prožívat ty další výpovědi apoštola Jana. Pak je musíme vyslovovat s povzdechem:  

 10
 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho (žel) nepoznal. 

11
 Přišel do svého vlastního, 

ale jeho vlastní ho (žel) nepřijali. 

Ježíš, skrze kterého byl stvořen celý vesmír, přišel doprostřed svého stvoření. Narodil se do našeho 

světa stejně jako každý z nás. Narodil se do světa, který mu měl říkat „Pane“ – a přesto se od něj 

pyšně odvrátil. Narodil se do světa, který vůči němu chová nepřátelství a odpor.  

V tom tkví obrovská Boží pokora. Boží pokora, která vychází z nebetyčné a obrovské lásky Boha 

vůči nám. Bratři a sestry, když se my chováme pokorně, pak vždycky doufáme, že to poslouží 

něčemu dobrému. Pokora bolí. Pokora nás vždycky něco stojí. A tak: Když už se rozhodneme být 

pokorní, vždycky doufáme, že to nebude zbytečné. Třeba když se jdeme smířit s těmi, kteří nás 

zranili. S těmi, kteří si naše odpuštění jen pramálo zaslouží. Když se pro to rozhodneme, musíme se 

ponížit, pokořit. A tak doufáme, že ta druhá strana tu naši pokornou vstřícnost přijme s povděkem. 

Že za to ten člověk bude rád a vděčný. Jenže to je vždycky risk. A zkušenost nám říká, že ne 

vždycky je taková pokora úspěšná. Co když se nakonec ten člověk i přesto rozhodne, že o smíření 

nestojí? Co když nám dá pyšně najevo, že na tu naši snahu o smíření zvysoka kašle? To pak bolí 

dvojnásob. Naše snaha vyšla vniveč. To se prostě stává. 

I Boží sestup do našeho světa je risk. Je to akt lásky. Je to čin milosti a pokory. A je to risk. Protože 

hned záhy se ukazuje, že mnozí Ježíše Krista nepřijímají. Už tehdy v Betlémě, když se pro něj 

nenašlo místo pod střechou. A potom znovu a znovu. Nepřijímají ho farizeové a zákoníci – lidé 

znalí Písma. Nepřijímají ho ani jeho rodní bratři. Nepřijímají ho další a další lidé... To skutečně 

musí bolet. 

 

IV. A jak je to s námi, bratři a sestry? S námi, kteří jsme dnes přišli na bohoslužby? S námi, 

křesťany často od narození? Přijali jsme Pána Ježíše? Přijímáme ho každý den? Pokud odpovíme: 

Ano, přijímáme, pak se musím ptát dál: A jako co ho přijímáme? Ano, to je ta otázka, kterou je 

vhodné a dokonce nutné si položit právě dnes, na konci roku. Bez ohledu na to, zda zítra 

přistoupíme k večeři Páně. Jak Krista vnímáme? Jak ho přijímáme my sami?  

Třeba jako rodinného známého, kterého je sice fajn jednou za čas potkat, ale jinak je dobře, že nám 

do našeho života nijak moc nemluví a nezasahuje?  

Nebo třeba jako Donalda Trumpa? Tedy jako mocného člověka, kterého chtě nechtě respektujeme 

jako prezidenta USA, ale se kterým nemáme žádný skutečný vztah? No řekněte: Pochybuje snad 

někdo z vás o tom, že Donald Trump je mocný a vlivný člověk? To je nepopiratelná pravda. 

A přesto se odvážím říct, že když o Vánocích tento prezident nezaklepe na vaše dveře a nepřijde 

k vám na kafe, nezblázníte se z toho. Nebude vám to líto. Zřejmě právě naopak. Protože nikdo z nás 

k němu žádné city nechová. I tak Ježíše někteří lidé vnímají. Jako pravého Boha ho uznávají. Ale 

žádný vztah s ním nemají.  



Anebo Krista pokládáme za našeho přítele, bratra a Spasitele, bez jehož přítomnosti a blízkosti náš 

život postrádá smysl? Ano, tak bychom jej měli brát. Nestačí jen znát různé příběhy z Bible o Pánu 

Ježíši. Nestačí znát nazpaměť křesťanská vyznání. Nestačí věřit, že to byl pravý Bůh a pravý 

člověk. Taková informace, stejně jako všechny jiné, jsou nám k ničemu, pokud s ním nemáme 

skutečný a opravdový vnitřní vztah. Pokud s ním nežijeme. Pokud jej nezveme do našeho života 

každý den. Pokud nám není opravdu líto, že na něj tu a tam zapomínáme. Pokud si nebereme k srdci 

jeho rady, doporučení, potěšení, ano i pokárání. 

Bratři a sestry, přemýšlejme sami nad sebou. Jaký vztah máme vlastně ke Kristu? Jaký vztah máme 

s Kristem my sami? Jsme skutečně těmi, kteří ho přijali? Je to na našem životě vidět? Poznali to na 

nás druzí lidé v uplynulém roce?  

 

Modlitba: 

Pane Ježíši Kriste, narodil ses do našeho světa jako dítě. A díky tobě jsme se my směli stát Božími 

dětmi. Z Boží milosti jsme se směli znovu narodit – duchovně se obrodit. Vyznáváme ti na konci 

tohoto roku, že v mnoha případech na našem životě nebylo vidět, že tobě patříme, že v tebe věříme, 

že s tebou žijeme. Je nám to líto. Prosíme tě o odpuštění. A zároveň jsme ti vděční za každý okamžik 

v tomto roce, kdy tvé světlo skrze nás proniklo do našeho světa, kdy jsme ti směli být užiteční. Pane 

Ježíši Kriste, sviť v našich životech. Rozsviť se v lidech kolem nás. Osvěcuj celý náš svět. Amen. 

 

 

 


