
      
 

Mudrci či Herodes 
 
Jsme opět v požehnaném vánočním čase. V průvodních slo-
vech pro toto období jsem v minulých letech zmiňoval rozličné 
postavy, které byly s narozením Ježíše nějak spjaty. Jednalo se 
o Marii a Josefa, pastýře, Mudrce od Východu, kněze Simeona. 
Tito všichni přijali Krále nebes do svých srdcí. Evangelium však 
dává odtušit, že mimo ně bylo hodně takových, kterým zůstal 
skrytý či lhostejný. Zmiňuje i takové, kteří v něm viděli ohrožení 
sebe, a snažili se ho proto zničit. Jedním z nich byl i král Hero-
des. Díky jeho vražedné nenávisti musela Ježíšova rodina zemi 
opustit a skrýt se v Egyptě. 
 
V úvodu Janova evangelia čteme, že Ježíš chtěl přijít mezi 
vlastní, ale vlastní jej nepřijali. Těmi vlastními se myslel přede-
vším Izrael. Národní elity pak jsou těmi, kdo izraelský lid v tomto 
přijetí či nepřijetí reprezentují. Jsou to jeruzalémští kněží, fari-
zeové a nyní na počátku Herodes, král. 
 
Je smutné, že Ježíš musel od vlastních odejít do země, která 
byla spojovaná s hříchem a temnotou. Je zahanbující, že úto-
čiště pro Ježíše zařizují tito cizinci. Tato analogie se bude opa-
kovat i později. Ježíš občas bude muset před židy utéct do „po-
hanské Galileje“, aby byl v bezpečí. Nebo vzpomeňme třeba na 
podobenství o Samaritánovi, který projevil více lásky než 
„zbožní“, kteří přepadeného na cestě chladně překročili. 
 
Podobnou analogii můžeme zaznamenat i v době dnešní. Počet 
aktivních členů církve se neustále snižuje. Na druhou stranu u 
mnoha lidí stojících mimo církev vidíme, jak se spirituálně pro-
bouzejí. Jsou vnímaví a citliví pro „věci nad námi“, mají touhu 
po meditaci, hlubším duchovním poznání. Když se však mnozí 
z nich setkají s církví, nebo často o ní i jen slyší, uzavírají se. 
Jako by měli církev spojenou s mnohým, jen ne s duchovními 
věcmi. Trochu to vypadá, jako by byl Ježíš z církve vyháněn a 
začal přebývat jinde. Tak jako Herodes zastínil onu přijímající, 
svatou část Izraele reprezentovanou Josefem, Marií, pastýři, 
knězem Simeonem a mnoha dalšími, tak je cosi v církvi, co 

zastiňuje její autentickou schopnost pojímat a vyzařovat Krista 
způsobem, který inspiruje a přitahuje. 
.  
Můžeme se domýšlet, zda je to nesympatický, avšak stále živý 
feudální prvek v církvi, kdy na jedné straně jsou ti, co mají plnou 
moc a na druhé ti, kterým je určeno bezvýhradně poslouchat. 
Nebo zda je to staletími vytvářené břemeno pozemských statků 
a starost o ně, které činí církev v očích druhých materialisticky 
zaměřenou. Nebo zda to jsou přístupy a osobnostní vlastnosti 
duchovních, které někdy imponují více a jindy méně. Nebo for-
mální zbožnost, rituály či forma života farních společenství, kde 
lidský prvek převládá nad tím duchovním, takže nenabízejí nic 
víc, než jiné organizace, které bývají mnohdy i lepší a záživněj-
ší. Nebo zda je to zcela něco jiného… 
 
Nechci kritizovat. Chtěl bych pouze poukázat na to, že ony uvá-
děné biblické postavy jsou jakýmisi archetypy přítomnými jak 
v církvi jako celku, tak i v každém z nás. Každý nějak zrcadlíme 
něco z prostoty a otevřenosti pastýřů, tajemné moudrosti mudr-
ců, zkušenosti Boží blízkosti a lásky, jakou měli Marie a Josef. 
V každém z nás je Simeonova zbožnost i část Heroda, který 
sleduje svoje vlastní, často mocenské zájmy a je hnán touhami 
svého ega i za cenu kompromisu se zlem. 
 
Vánoční čas je dobou, kdy jsme vyzváni dát těm prvním ve 
svém srdci i v životě více místa a prostoru. Nechat v sobě zazá-
řit Krista a dovolit mu, aby byl více vidět i v našem osobní re-
prezentování jeho církve. Ať nám Matka Boží pomáhá… 
 
Přeji Vám plnost vánoční radosti a v novém roce 2021 jen vše 
dobré, hojnost darů Ducha sv., zdraví, sílu, neustálou Boží pří-
zeň a požehnání. 
 
 
 
 
 
 


