
POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY 
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU 

CHRISTOVO NARODENIE 2022 

Duchovní otcovia, bratia a sestry: 

Хrт0съ раждaетсz! 

Dnes oslavujeme naplnenie starodávneho Izaiášovho proroctva: Dieťa sa nám narodilo, bol nám 
daný Syn. Na jeho pleciach spočinula vláda a jeho meno je Posol veľkého úmyslu, Obdivuhodný 
radca, Mocný Boh, Panovník, Knieža pokoja, Otec budúceho veku... Jeho vláda je veľká a jeho 
pokoju nebude konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a 
spravodlivosťou odteraz až naveky1 (Iz 9, 5-6). 

Vtelenie Božieho Syna je najväčším paradoxom stvoreného sveta. Ukazuje nám, že krehká ľudská 
prirodzenosť je schopná zjednotiť sa s Bohom bez toho, aby zhorela v plameni Božstva. V jednom 
z Dávidových žalmov sa hovorí: Vnútro človeka a jeho srdce je hlboké2 (Ž 63, 7). Ľudské srdce je 
naozaj hlboké – ani celý vesmír nestačí, len Boh ho môže zaplniť. A tak sa Boh stáva človekom a Svo-
jim vtelením nám odhaľuje nepochopiteľnú vlastnosť ľudskej prirodzenosti – schopnosť stať sa Božím 
príbytkom. 

Boh sa nám rozhodol zjaviť tak, ako si to nikto nedokázal predstaviť – ako jeden z nás. Ukázal nám, 
že pre Neho žiadna priepasť nie je príliš hlboká a žiadna núdza nepresahuje Jeho schopnosť dať nám 
celého Seba až do konca, podeliť sa s nami o to, čo On sám je – o večný život, nekonečnú radosť, svetlo 
a pravdu, lásku a víťazstvo. 

Metropolita Antonij Surožský hovorí: Nám, čo sme sa ocitli vo vyhnanstve, sa odhalil Boh presne 
takto. Zostali sme bez vlasti, odlúčení od toho, čo sme milovali, od toho, čo je najmilšie a najdrah-
šie. Stali sme sa cudzincami v cudzej krajine, nadbytočnými a nechcenými – nezostalo nám nič 
okrem chudoby. Ale odrazu sme zistili, že máme Boha, pred Ktorým sa nemusíme hanbiť a Ktorý 
sa nehanbí za nás. Pokorného Hospodina, ktorý sa stal človekom – chabým, opovrhovaným, na-
rodeným v malom mestečku neveľkej krajiny, dobytej a obsadenej Rimanmi. 

Christovo Narodenie v tele je preto zároveň veľkým a zjavným vyjadrením pravdy o slobode člo-
veka, ktorý je povolaný spoznať Boha nie v sile, moci a sláve, ale v maličkom Dieťati, v tajomstve 
Božej pokory. Človek je povolaný nie podriadiť sa Bohu, ale milovať Ho – prijať Ho do svojho srdca 
a tešiť sa z nekonečnej krásy Božej lásky a dobroty. 

                                                 
1 NтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: є3гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2, и3 нарицaетсz и4мz є3гw2: 

вели1ка совёта ѓгGлъ, чyденъ, совётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка... вeліе 
начaльство є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла, на пrт0лэ дв7довэ и3 на цrтвэ є3гw2, и3спрaвити є5 и3 заступи1ти 
є3го2 въ судЁ и3 прaвдэ, tнн7э и3 до вёка. 

2 Пристyпитъ человёкъ, и3 сeрдце глубоко2. 



Ani milovať, ani tešiť sa, ani prijať do svojho srdca nie je možné bez slobody. Preto kresťanská 
viera, vyrastajúca z radostnej udalosti Christovho Narodenia, je predovšetkým vierou slobody. Boh ne-
prichádza na svet ako všemocný tyran, ale ako bezmocné, bezbranné Dieťa. Nikto a nič človeka nenúti, 
aby sa pred Ním ponížil alebo Ho prijal. Uvidieť a rozpoznať Boha v Dieťati narodenom v Betleheme 
možno len na základe slobodného rozhodnutia z vlastného podnetu. 

Môžeme bez povšimnutia prejsť okolo betlehemskej jaskyne, popri tomto Dieťati v náručí Matky, 
uprostred noci si nemusíme všimnúť slabé svetlo, mihajúce v temnote. Môžeme naďalej uctievať rôz-
nych bôžikov – politické autority, módne trendy, kultúru konzumu, nacionalizmus a rôzne ďalšie pre-
svedčenia o vlastnej výnimočnosti a nadradenosti, presne tak, ako to robili ľudia kedysi. Iba tí, čo sú 
slobodní od podobných náchylností, si dokážu všimnúť Christa, uveriť v Neho, radovať sa z Jeho prí-
chodu a žiť v Jeho blízkosti. 

Ranná bohoslužba v deň sviatku Christovho Narodenia sa začína slovami: Christos sa rodí – osla-
vujte Ho! Christos zostupuje z neba – vyjdite Mu v ústrety! Christos prichádza na svet – vyvy-
šujte Ho! Spievaj Hospodinovi celá zem a veseľte sa národy, lebo sa preslávil!3 – preslávil práve 
veľkosťou Svojej lásky a pokory. Nech táto láska a pokora preniknú do nášho srdca a tak ako kedysi, 
aj teraz nech nám všetkým pomôžu uvedomiť si svoju spolupatričnosť a spoluzodpovednosť za svet, 
v ktorom žijeme. 

Modlíme sa, žehnáme a prajeme každému duchovnú radosť z osláv sviatku Christovho Narodenia, 
ako aj dobrý začiatok a spásonosné prežitie Nového roku Božej milosti 2023! 

† Rastislav 

arcibiskup prešovský 
metropolita českých krajín a Slovenska 

† Michal 

arcibiskup pražský a českých krajín 

† Juraj 

arcibiskup michalovsko-košický 

3 Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS 
землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе: ћкw прослaвисz (1. irmos kánonu utrene). 

† Simeon 

arcibiskup olomoucko-brniansky 

† Izaiáš 

biskup šumperský 


