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Mám teď novou zkušenost. Nedokážu se vyjádřit. Nebojte se, 

neznamená to, že vás teď budu mučit hledáním slov, kterými 

bych mohl vyjádřit to, co mi leží na srdci, alespoň doufám. 

 

Mým hlavním úkolem je teď naučit se trochu nějaké řeči  

a musím přiznat, že se mi to tak trochu někdy všechno plete, 

nicméně náročný boj s gramatikou a slovíčky nevzdávám.  

Ve skutečnosti to asi není ani to nejtěžší, mnohem náročnější je 

totiž unést fakt, že se nemohu vyjádřit zcela tak, jak bych chtěl. 

Tím nemyslím, že nedokáži něco říci nebo mluvit, ale že 

nemohu vybranými slovy, jejich mabou, skladbou, melodií, 

uchopit a vyjádřit sebe sama, protože jsem limitován úrovní 

jazyka. Často si teď vzpomínám na jednu paní z domova 

důchodců, které po mozkové příhodě ztratila schopnost 

vytvářet smysluplné věty, vyjádřit se. Mluvila, ale z úst jí 

vycházela slova, která kladla nesmyslně vedle sebe. 

Nezapomenu na ty oči plné zoufalství a zděšení, oči, které jako 

jediné doopravdy promlouvaly.  

 

V prvním čtení jsme slyšeli pochvalná slova o Štěpánovi a jeho 

výmluvnosti: “Nemohli však obstát před jeho moudrostí a 

Duchem, který z něho mluvil.” Nakonec jsou to i jeho vlastní 

slova a výmluvnost, jež lid dovede k tak velké zuřivosti, že na 

něj začnou házet kameny.  

 

Vánoční období je čas zvláštní mezilidské laskavosti a vřelých 

slov, které ovšem často končí s vyhozením vánočního 

stromečku z domu. Vánoce jsou příležitostí naučit se 

opravdové lidské vřelosti, osvěžit si ji tak, aby pronikla celý náš 

život. Aby celý náš život byl svědectvím, jak o tom hovoří 

evangelium. Uvádí se, že záleží jen asi z 10% na tom, co říkáme, 

tzv. verbální komunikace, zbylých 90% je neverbální 

komunikace, slovy dnešního evangelia, svědectví. “Budou vás 

vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví 

jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, 

jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co 

máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze 

vás Duch vašeho Otce.” 

 

Někdy není vůbec lehké se doopravdy vyjádřit, třeba všichni 

tady umíme docela mluvit. Uchopit slovy, co se ozývá v srdci, 

zejména pak pokud jde o naše opravdu vnitřní city, zvláště ty 

vřelé. Možná se někdy bojíme soudů a kamení druhých lidí, 

zvláště blízkých, reakcí, a tak se raději uzavíráme do svých 

vnitřních opevnění, kde se dusíme. Nebojte se, vždyť “mluví 

skrze vás Duch vašeho Otce”, Duch, který je nyní o Vánocích 

tolik znatelný. Inspiraci k odvaze můžeme najít třeba i dnes, u 

Štěpána.  


