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Došlo do redakce
Vánoční stromeček jako duchovní symbol křesťanství
Milí Strážničané, již delší dobu se ve Strážničanu objevují mé články vždy na téma nějaké (vý-
znamné) osobnosti, která buď přímo pocházela ze Strážnice anebo s ní měla něco společného. 
Tentokrát si tento svůj pravidelný přístup dovolím vyměnit za něco, co je aktuální a velmi důležité. 
Nejen jako kněz, ale hlavně jako křesťan, který se obrací k církevní tradici pravoslaví, bych vám 
rád napsal něco o tom, co každý z nás má (anebo bude mít) doma – totiž o vánočním stromečku. 
My si dnes již ani toliko neuvědomujeme, že žijeme ve světě, který je doslova prorostlý křesťan-
stvím. Samotné Vánoce jsou důkazem toho, že nějak cítíme cosi duchovního, ale neumíme to 
pojmenovat, je v tom určité očekávání (i když, pravda, zpravidla očekávání dárků a plného břicha). 
Doma si rozdáváme dárky a možná se sejdeme u vánočního stromečku, který si ozdobíme podle 
amerických filmových trháků. 
Tento stromeček, byť pochází (zjevně) z pohanského prostředí, je však důležitým duchovním sym-
bolem křesťanství. Jeho užití svědčí o kladném přístupu k Božímu stvoření a k dobrotě světa, 
k tomu, že člověk se nemusí bát. Strach ze světa ve vánočním stromečku mizí a je proměňován 
světlem. 
Stromeček je zde vyjádřením stromečku života a výrazně souvisí s příchodem Spasitele – Bohočlo-
věka – Pána Ježíše Krista. Svět, který už nemá naději, tak naději dostává v příchodu duchovního 
Světla, tj. podoba svíček a svítícího stromečku, v příchodu Krista, jehož narozením se nejen roz-
jasňuje svět, ale je jakoby svět omlazován v podobě plodů, které se v tradici umísťují  
na vánoční stromeček. Tyto plody ukazují na hojnost království, které není z tohoto 
světa, ale je věčné a počíná se uskutečňovat v nás a mezi námi. Kristus je doslova 
sluníčko, jehož světlo zalévá svět, když vychází. Není vůbec od věci, že v pravoslaví 
se věřící v této době zdraví: Kristus se rodí! a odpovídá se: Oslavujme Ho!. Vždyť, 
uvažme, jak jsme rádi, když po deštivém dni konečně vyjde sluníčko! Tato malá 
analogie stačí, abychom si převedli smyslové pociťování a radost, jakou nám pů-
sobí sluneční svit, na svítání v duši.
Přeji nám všem, abychom vánoční svátky prožili v radosti, abychom u vánoč-
ního stromečku spatřili nejen to lidské, ale také to Božské. Kéž se tak stane.
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