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K tomu abychom dokázali pojmout do svého života zjevené Boží pravdy, musíme je nejdříve 

dobře akceptovat a strávit ve svém nitru, ve svém duchu, a pak se často k základním pravdám vracet, 

rozjímat o nich a obnovovat svůj pohled na svět jako na svět Boží, který jsme dostali darem, a budeme 

nakonec zkoušeni, z toho, jak jsme se tohoto úkolu zhostili (měl jsem hlad a nasytili jste mne...). 

Dnes, na začátku nového roku, si opakujeme a stále znovu uvědomujeme, že je třeba (musíme) začínat 

od počátku, od základu. Kdo začíná od středu, už má skoro jisté, že se odchýlí od pravého směru, že 

mu něco zásadního unikne, že cosi přehlédne. Když se lépe ohlédneme kolem sebe – bez toho že 

bychom chtěli někoho posuzovat – vidíme, že se tak děje velmi často. Lidé jsou netrpěliví. Všechno 

by chtěli bez velikého úsilí, rychle a ihned. A právě tady se dopouštíme největších chyb. Každé 

rozhodnutí, každý rozhodující krok vykonaný ve spěchu a bez dobrého zvážení riskuje, že se 

netrefíme do pravého středu. A to se stává nejen v soukromém životě, ale i v oblasti nauky, která není 

dobře racionálně uvážená, a dáváme přednost svým emocionálním podnětům: tomu, co se nám líbí, co 

nám vyhovuje, co od nás nevyžaduje velkou námahu a oběť, co vyhovuje našemu egu. Proto není 

divu, že jsme svědky pronikání některých prvků do teologické nauky, takových prvků, které jsou jí 

cizí a nikdy nebyly ani potřebné, ani neměly místo v katolické nauce. Jsou určité pravdy, které jsou 

neměnné, stálé a nikdy se nemohou změnit. Týká se to, především, tajemství života. To je největší 

tajemství, před kterým stojíme. S tím není možné experimentovat ani se ho beztrestně dotýkat a 

manipulovat s ním. My jsme se nestvořili a nemůžeme si sami život dát, ani sami život vzít.  Něco 

nemůže být dovoleno jen proto, že je to už technicky přístupné a možné, a je to relativně bezpečné  

a skoro bezbolestné... Ale odporuje to Božímu i přirozenému zákonu a má to  

v budoucnu nedozírné i materiální důsledky. Už teď se nám to ve formě pandemie připomíná, i když 

zatím si to moc lidstvo neuvědomuje, přestože takzvaná „demografická zima“ nám už dávno tluče na 

dveře. Nemylme se a nemysleme si, že pro lidi za Ježíšova života byly požadavky Bible lehčí, než 

jsou stejné požadavky dnes. Jak připomíná spisovatel G. K. Chesterton, „pro tehdejší lidi to bylo 

přesně tak těžké, jako je to pro dnešní“.1 A dál pokračuje: „Ať je pravda cokoli jiného, vůbec není 

pravda, že výroky Ježíše z Nazareta se hodily na jeho dobu, ale už neplatí pro dnešní. Obraz o tom, 

jak byly vhodné pro jeho dobu, si můžeme udělat z toho, jak nakonec pochodil u svých současníků.“ 

  

To, co na Vánoce slavíme, nejsou nějaké legendy a báje, ale základ života – i věčného – jak 

bylo ustanoveno od počátku. Vykupitel se nám narodil, a my jsme si toho – až na malé výjimky – ani 

v minulosti, ale ani dnes moc nevšímali. Zabýváme se svými starostmi. Jen ty nás mnohdy zajímají, ty 

jsou pro nás důležité. Změňme tuto naši tendenci a rozhodně obraťme svou pozornost ke svému nitru 

a modlitbě a pak skutky lásky prakticky oslavujme narození svého Vykupitele, který se vtělil, stal 

člověkem pro naši spásu, a z tohoto našeho obrácení do nitra udělejme krok ke svým bližním. 

Zpívejme i pro ně z celého srdce: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!  

 

Požehnané svátky Narození našeho Pána přeje, modlí se a žehná 

Christos raždajetsja! 

+ Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha 

                                                 

1 G. K. Chesterton, Večný človek, Bratislava 2020, 216. 


