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Biblické texty: 
 
Jan 1,1-5.9-14:  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku 
u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl 
světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do 
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc 
stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž 
narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 
 
Skutky apoštolů 6, 8-15:  Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a 
znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a 
k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem 
přít. Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik 
mužů, aby prohlašovali: „My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tím 
pobouřili lid a starší se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli 
křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti 
Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří tento chrám a 
změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.“ Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, 
že jeho tvář je jako tvář anděla. 
  
Matouš 2, 13-23:  Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi 
dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, 
aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti 
Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ Když 
Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v 
celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je 
řečeno ústy proroka Jeremiáše: ‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti 
a nedá se utěšit, protože jich není.‘ Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu 
Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, 
kteří ukládali dítěti o život.“ On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když 
však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve 
snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je 
řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský. 
 
 

Na počátku… 
 
Starý Zákon začíná slovy „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“, a pak dále tvoří slovem. Když něco 
řekne a také co řekne, tak se stane, stvoří a má smysl. Janovo evangelium také dosvědčuje příchod 



Ježíše Krista vedle Matoušova a Lukášova evangelia. Není to však příběh o narození dítěte 
v betlémských jeslích, ale je to velkolepý básnický úvod, zvaný Prolog. Začíná stejně jako celý Starý 
Zákon slovy „Na počátku bylo Slovo“. S Ježíšem začíná nový počátek, nové stvoření. Ten, kdo uvěří a 
zůstává ve víře, je novým stvořením, stává se Božím dítětem. Nenarodí se jako dítě pozemských 
otců, nýbrž z Boha. To je ohromující a povzbudivá zpráva pro nás. I teď v našich letech můžeme být 
Božími dětmi, znovu se narodit. 
 
V této radostné a optimistické vánoční době zaznívá svědectví o prověření víry, že slávu, kterou má 
od Otce jednorozený Syn - který je plný milosti a pravdy, je možné spatřit i v utrpení a bolesti, 
dokonce i ve smrti. To jsme si četli ve Skutcích apoštolů. „Pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je 
jako tvář anděla“. V pohodě a poklidu vánočního období zasahuje i zlo, odmítnutí. Josef utíká před 
Herodem do Egypta, zlo přesto zahubí chlapce v Betlémě a okolí. Děje se to dodnes, jen se 
porozhlédněme kolem sebe.  
 
O Štěpánovi je řečeno, že „činil mezi lidem divy a znamení“. Co se tím myslí? Víme, že byl diákonem, 
jáhnem – tedy tím, kdo vykonával v církvi i mimo ni charitativní službu. Staral se o chudé lidi, o 
nemocné a o ty, kteří byli již pokročilého věku. Rozděloval jim chléb, potraviny, oděvy, peníze a 
pomáhal i slovem. V této nezištné službě spočíval a spočívá i dnes v pravém slova smyslu onen 
velký div a Boží znamení.  Tam, kde se taková služba potřebným koná, tam je při díle milosrdný Bůh 
a je to znamením jeho přítomnosti. Kristovo království se rozšiřuje ve světě skrze jeho svědky, 
právě takové, jako byl Štěpán pomáhající druhým skutky i slovem. 
  
Avšak Kristova vláda čelí moci zla a lidskému nepřátelství. Když se něco dobrého uskutečňuje a 
daří, často se záhy ozývají hlasy nepřátel a vyskytnou se ti, kteří se to snaží překazit. První obec 
věřících v Krista v Jeruzalémě musela čelit tlaku a nepřátelství ze strany tehdejších židů. Ti, pro 
které Ježíš přišel, se postavili proti němu a proti těm, kteří se k němu hlásili. Je to pro nás svědectví, 
abychom nezaváhali v pokračování služby, když se vyskytnou překážky ba otevřené nepřátelství. 
 
Odmítání Ježíše bylo patrné už od jeho narození. Byl vystaven pronásledování ze strany krutého 
židovského krále Heroda, později se proti němu stavěli zákoníci a farizeové. „Přišel do svého 
vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali“. Protivníci se postavili i proti Štěpánovi. Obvinili ho, že mluví 
proti jeruzalémskému chrámu a proti Mojžíšovu zákonu. Že to nebyla pravda, dokládá Štěpánovo 
kázání (Sk 7,2-53). Bůh není s žádným místem svázán, je všudypřítomný. Ježíš Kristus je přítomen 
tam, kde jsou shromážděni dva nebo tři v jeho jménu. Mít vztah k určitému místu je dobré pro nás, 
např. tady ve sboru se nám lépe soustředí na modlitby apod. Bůh přesto není omezen žádným 
prostorem, chce přebývat v nás.  
 
Vánoce jsou svátky světla – to ukazuje, že do našeho světa přišlo pravé světlo Boží lásky v Kristu. V 
našem Velkém vyznání víry říkáme „Světlo ze Světla, Život ze Života“. Jde o to, abychom je pouze 
nerecitovali, nebo aby vánoční světla nebyla jen vnější ozdobou, kterou zase po čase uklidíme do 
krabic, ale aby bylo v nás. Aby lidé viděli Kristovu lásku i v našich tvářích, protože dokážeme být 
vlídní a dobří. A to i v různých situacích zkoušek a tlaku. Tak jako byla osvětlena Božím světlem a 
Kristovou láskou tvář Štěpánova: „jeho tvář zářila jako tvář anděla“.  


