
Narození Páně 2020 

AI V dnešní době se hodně mluví a píše o právech dítěte. Dítě má právo učit se a hrát. Právo na 

bezpečí, zdraví a důstojnost. Právo na neubližování a ochranu před špatným zacházením. Právo 

vyjádřit svůj názor, nebo právo odmítnout. Rodiče, psychologové, učitelé, sociální pracovníci a jiní 

odborníci diskutují o tom, zda jsou tato práva respektována. Jiní zase říkají, že se to s právy dětí 

přehání a že dnešní děti jsou už takové sebevědomé, že nemají pro nikým a ničím respekt a úctu. 

KE Dnes oslavujeme narození nejslavnějšího dítěte v dějinách světa - Ježíše. Jaké jsou jeho práva? 

Jsou respektovány? 

DI Nás v této chvíli nemusí až tak moc zajímat jeho sociální a lidská práva, když byl ještě dítě. V 

židovském prostředí nemělo dítě téměř žádná práva. Víme, že Ježíš se narodil v nedůstojných 

podmínkách. Jako dítě byl vystaven nebezpečnému útoku Heroda a jeho vojáků. Musel se svými 

rodiči utíkat do cizí země. Z našeho pohledu můžeme říci, že jako dítě to Ježíš neměl vůbec lehké. 

Ačkoli sociální situace Ježíše a celé svaté rodiny blízká dnešním chudým dětem na celém světě, a 

proto jim je Ježíš blízký více, než bohatým dětem, jeho práva mají hlubší, duchovní a náboženský 

rozměr. 

     Svá práva jako dítě vyjádřil jen jednou, když se ztratil jako dvanáctiletý v chrámu. Marii a Josefovi 

řekl: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že mám být tam, kde jde o mého Otce "? Můžeme však 

jednoznačně říci, že ve vztahu k lidem všech dob má Ježíš jediný nárok: chce, aby ho všichni přijali. 

Chce to proto, že není jen obyčejným člověkem, ale Bohem. Nárokuje si to proto, že je Zachráncem 

člověka. 

PAR Pokud bychom dále pokračovali v obraze o dětských právech, můžeme je použít i na vykreslení 

našeho vztahu k Ježíši. 

     Dítě má právo narodit se. Porušení tohoto práva se nazývá interrupce. Ve vztahu k Ježíši interrupce 

znamená nedovolit mu, aby dorostl v našem srdci. Kolik lidí přijme Ježíše; také se pro něj nadchne, 

ale přijdou nějaké potíže a Ježíše vyhánějí ze svého života. Nedovolí mu, aby se mohl rozrůst a přinést 

své požehnání a milosti. Pokládají za nepohodlné žít s Ježíšem. Jaké jsou například nejednou smutné 

osudy dětí, které byly na Prvním sv. přijímání! 

     Dítě má právo na lásku. Porušení tohoto práva se nazývá ubližování. Milovat Ježíše znamená žít 

podle jeho poselství lásky, klidu, odpuštění a zaměření na Boha a bližního. Pokud tak nežijeme, 

ubližujeme Ježíši. Způsob ubližování se projevuje v našich konkrétních skutcích, které nazýváme 

hříchy. Mohli bychom říci, že nejkrásnějším vánočním darem pro Ježíše by bylo, kdybychom mu 

předali naše hříchy, aby je odpustil a zničil. 

     Dítě má právo na úctu. Porušení tohoto práva se nazývá hrubost. Ve vztahu k Ježíši se to projevuje 

výsměchem z jeho osoby, z jeho učení, z celého náboženského bohatství. Náboženství je pro mnohé 

křesťany zdrojem výsměchu a zábavy. Ale snad nejvážnější je to, že někdo si celým svým životem 

dělá z Boha posměch. 

     Dítě má právo na duchovní a rozumový pokrok. Opakem tohoto práva je zakrnění. Mnoho 

křesťanů málo investuje do pokroku v náboženském životě. Spokojeni jsou s povrchním náboženským 

vzděláním a proto věří různým bludem a falešným prorokům. Nevědí si svou víru obhájit a 

zodpovědně o ní svědčit. 

MY Vánoční svátky jsou oslavou radosti, že se nám narodilo dítě Ježíš. Možná bychom chtěli v této 

hodině poslouchat nějaké sladké a romantické slova o Vánocích. Vánoce však mají hlubší základ a 

poselství. Svět z nich udělal několik hodinovou pohádku, aby lidé zapomněli na starosti a jiné životní 

problémy. Vánoce však nejsou o pohádce. Jsou opravdu o vážnějších věcech. Jsou o přijetí nebo 

odmítnutí živého Ježíše. My můžeme nyní přijmout pohádkového Ježíše, jehož nám nabízí konzumní 

svět, chvíli se z něj potěšit a potom ho odhodit. Nebo můžeme přijmout živého Ježíše, kterého nám 

dává církev a žít s ním lepší a radostnější život. Vždyť přeci i ten covidový strašák nám dává k tomu 

dispozici. 

ADE Čas ukáže, které práva dětí mají smysl a které jsou přehnané. I nám čas bude ukazovat, jaký 

bude náš život, když dítě Ježíše přijmeme, nebo když ho odmítneme. Přeji Vám, abyste se i v tyto 

dny, přes všechny ty moderní, zlaté, svítící a jiné překážky, dostali k živému Ježíši a přijali ho do 

svých srdcí a do svých rodin. Amen 


