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Kult dítěte, 
nebo 

dospělý Ježíš? 
 
 
 
 

BIBLICKÉ SLOVO 
 
   Blíží se konec roku a s tím i zamyšlení nad 
vánočními svátky. Každý se na vánoce těší a 
připravuje. Je dobré na nějaký čas vypnout 
z každodenních starostí a položit si pár otázek, jak 
jsem prožil tento rok, proč tu vlastně na tomto 
světě jsem a pak co vlastně mám o těch vánocích 
oslavovat. Někdo se spokojí s tím, že tento rok 
přežil a i to je dost dobrý důvod k oslavě. O 
vánocích chceme být s někým, koho milujeme.  
Když chceme někomu projevit úctu a vděčnost, pak 
to je proto, že si ho vážíme a chceme i nadále mít 
s ním dobrý vztah. Vánoce nám poskytují prostor, 
abychom takovou úctu a vděčnost projevili jednak 
Bohu, který nás stvořit a pak také svým blízkým, 
které milujeme a vážíme si je. V každém případě se 
jedná o velmi osobní vztahy, které se budují dlouhá 
léta. V tom druhém případě většinou lidé mají 
zdravý úsudek, a když chtějí potěšit svou 
milovanou osobu, tak hledají vhodný dárek, kterým 
by svému blízkému způsobili radost. Nikdo 
nekoupí malému tříletému chlapci na vánoce holící 
soupravu a staršímu pánu kbelíček na pískoviště, 
nebo vláček na klíček. Tento výběr dárků při 
nakupování podle věku je každému normálně 
myslícímu člověku tak samozřejmý, že o tom není 
třeba ani mluvit.  Jinak se ale úplně nelogicky 
začnou chovat někteří náboženští lidé, když se 

jedná o projevení úcty Ježíši Kristu. Tady se 
v mnohých případech setkáváme s faktem, jako 
kdyby stejní lidé najednou ztratili rozum a začali se 
chovat dětinsky, nenormálně. Udělají panáčka 
„ježíška“ a začnou ho oblékat do oblečků a 
dokonce tomu panáčku, dávají dárky i korunky. Pro 
skutečného Ježíše Krista, Pána nebe i země je 
taková „pocta“ spíše urážkou než projev vděčnosti.   

O vánocích chceme být s někým, koho milujeme 



Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá 
moc na nebi i na zemi…                   (Matouš 28:18) 
  
Ježíš Kristus je Bůh a Stvořitel a už dávno není 
miminkem v jesličkách. Na zemi byl jen na krátkou 
dobu, aby naplnil Boží vůli a přinesl lidem milost 
k záchraně ztraceného lidského života. Byl předtím 
Bohem a je i teď Všemohoucím Bohem,  byl 
přechodně na zemi v těle a po ukřižování a 
vzkříšení znovu přijal slávu, kterou měl předtím, 
než se narodil na zemi v lidské podobě. 
A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou 
jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.           (Jan 17:5) 
  
 
Ježíš Kristus měl slávu dříve, než byl stvořen tento 
hmotný svět. Pouze na čas tuto nebeskou slávu 
opustil a po splnění úkolu se do nebes vrátil. Teď je 
živý a má v rukou veškerou moc na nebi i na zemi. 
Proto, pokud člověk chce projevit úctu a vděk za 
svůj život svému Stvořiteli, pak k Němu musí 
přistupovat jako k všemohoucímu Bohu a ne jako 
k miminku, které je neschopné cokoliv dobrého 
udělat. Mnozí by si přáli, aby tento všemohoucí 
Bůh Ježíš Kristus zůstal pořád miminkem a 
nezasahoval do životů lidí. Neschopný kojenec je 
pro mnohé vhodnou alternativou, jak obejít 
skutečnou odpovědnost za svůj život a za své činy. 
Kojenec nikoho nesoudí, jen se culí a je mu to 
všechno kolem jedno. Takového „ježíška“ přijmou 
všichni, protože je milý, ale neschopný.  Ten 
skutečný Ježíš Kristus je Pán Pánů a Král Králů. 
Spravedlivý soudce světa a vládce celého vesmíru. 
Neurážej proto svého Stvořitele modloslužbou, 
uctíváním figurek, napodobenin různých obrázků 
domnělého Ježíše.  
Představ si, že přijdeš ke svému dospělému 
bratrovi a na narozeniny mu doneseš jako dárek 
panáčka s novým oblečkem a zdůvodníš to tím, že 
jsi měl svého bratra nejradši, když byl malý a proto 
mu budeš každý rok nosit na narozeniny hračky a 
nové oblečky pro panáčka. Pokud by byl tvůj bratr 
normální, pak by se nad tebou vážně zamyslel, 
jestli nepotřebuješ psychiatrickou pomoc. I pro 
člověka je nepřijatelné, když se někdo takto 
dětinsky k němu chová. Pro Stvořitele nebe a 
zemně je rovněž nepřijatelné, aby Ho lidé uctívali 
falešným zobrazováním, nějakými předměty nebo 
sochami a dokonce se k těmto předmětům modlili a 
klaněli se jim.  
 
Druhé přikázání z desatera zní: 
 
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je 
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. 

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu 
sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě 
milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i 
čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.  
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, 
kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 

           2. Moj 20:4-6  (5. Moj. 5:8-10)   

 
Tento skutečný Bůh Všemohoucí nazývá uctívání 
předmětů, soch, obrazů a jakékoli zpodobňování 
Nebeského Otce, Ježíše Krista i Ducha svatého 
modloslužbou a považuje to spolu s uctíváním 
cizích bohů za největší hřích, kvůli kterému trestá 
národy i jednotlivce.  
Modloslužba je produktem falešného náboženství 
podporovaného satanem. Satan vždycky nenáviděl 
pravdu, nenávidí Boha i lidi. Udržuje lidi ve lži a 
ve falešném uctívání a falešném náboženství. 
Neznalost a nevědomost nahrává tomuto zlému 
padlému andělu, který ve své nenávisti vůči Bohu i 
lidem vytvořil takové náboženství, které zneuctívá 
skutečného Boha, zesměšňuje Ho a chce tímto 
falešným uctíváním dostat lidi pod Boží soud a do 
odsouzení. Když lidé takové věci páchají, 
vyvolávají ve skutečném Bohu hněv. Bůh promíjí 
do určité doby lidem jejich nevědomost a hloupost, 
a proto poslal na svět Ježíše Krista svého Jediného 
Syna, aby lidi vyvedl z falešného náboženství, 
z falešného uctívání předmětů, soch a věcí a přivedl 
je k pravému uctívání v duchu a v pravdě – bez 
pomůcek. Takovým lidem Bůh prokazuje 
milosrdenství, těm, kteří Jeho přikázání 
zachovávají.   
Během doby se vytvořil ve světě „Kult dítěte“. 
Malý „ježíšek“ tě nezachrání, ale skutečný Pán 
Pánů a Král Králů – Ježíš Kristus Nazaretský ano. 
Můžeš si zvolit, zda podlehneš náboženskému 
folklóru uctívání miminka – „ježíška“ , nebo 
nějakého jiného např. „Pražského jezulátka“, nebo 
se rozhodneš přijmout Všemohoucího Boha Ježíše 
Krista za svého Spasitele a Pána.  
 
Je čas milosti a čas odpuštění hříchů. Využij tento 
čas ke smíření se svým Spasitelem Ježíšem Kristem 
i ke smíření se svými blízkými.  
 
Ježíš se vrátí na zemi jako Pán Pánů a Král Králů - 
Všemohoucí, ne jako malé neschopné mimino. 
 
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, 
kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat 
všechna pokolení země. Tak jest, amen. 
8  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, 
který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. 

    (Zjevení Janovo 1:7)  
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