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Znovu, jako každý rok, si připomínáme Kristovo narození. Znovu, jako každý rok, čteme 
ten stejný Vánoční příběh. Narodil se Ježíš z Nazareta, o kterém církev vyznává, že je 
Boží Syn. Bratři a sestry, milí přátelé, je to krásné si každý rok připomínat tuto zvláštní, 
tajemnou událost a slavit Vánoce. 
 
Letos jsme toho slavení a vzpomínání měli již mnoho. Slavili jsme sto let od vzniku 
Československa. Sto let od konce první světové války. Padesát let od invaze v roce 
1968 a další významná výročí. 
 
Myslím, že tato velká jubilea a Vánoce mají něco společného. Stojí před námi podobné 
pokušení. Pokušení grandiózně oslavit nějaké významné datum, ale pak jít dál vlastní 
cestou, jako by pro nás tento den nic zvláštního neznamenal. I Vánoce se snadno 
stanou prázdnou připomínkou, pouhým souborem zvyků. Prožijeme je jako nostalgické 
vzpomínání, které však s naším každodenním životem nemá nic společného. Žijeme 
dál, jako by se Kristus vůbec nenarodil. 
 
Ty první Vánoce, jak jsme slyšeli, přitom zahýbaly životy mnoha lidí. Životy Marie, 
Josefa, pastýřů i mudrců se daly do pohybu zcela jiným směrem, protože přijali, že jich 
se Kristovo narození nějak týká. 
 
Marie s Josefem přijali za své životní poslání vychovat Božího Syna. Pastýřové nechali 
svá stáda bez dozoru, aby se mohli sejít s právě narozeným Králem. Mudrci z východu 
procestovali stovky možná tisíce kilometrů, aby se mohli poklonit před světlem světa. 
 
Je to pouze záporák příběhu král Herodes, který dělá všechno co může, aby se ho 
Kristovo narození nijak nedotklo, nijak nenarušilo jeho komfortní zónu a zaběhlou 
rutynu. Prostě dělá všechno proto, aby mohl žít tak, jak žil doposud. Jako by se Kristus 
vůbec nenarodil. 
 
MiIí přátelé, moc bych si přál, abychom ty letošní Vánoce prožili ne jako vzpomínku na 
prázdnou minulost, ale jako výzvu pro současnost. Abychom žili tak, že se nás Kristovo 
narození hluboce týká a proměňuje naši realitu. Abychom žili pro mír, spravedlnost, 
dobro, lásku a krásnu. Protože to jsou všechno Boží jména. 
 
Církev věří, že v Kristu přišel Bůh sám blíž k nám. Je teď na nás, abychom my přišli blíž 
k Bohu; a také k sobě navzájem.  
 
Amen. 


