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Slovo kazatele
„Ať  Hospodin  ti  žehná
a chrání tě, ať Hospodin
rozjasní nad tebou svou
tvář a je ti  milostiv, ať
Hospodin  obrátí  k tobě
svou  tvář  a obdaří  tě
pokojem.“ Nu 6,24

Milí bratři a sestry,

Bůh sám ví,  co  je  pro
nás  nejlepší.  Je  v něm obsaženo vše,  co
potřebujeme. Tak Bůh sám vkládá do úst
synům Árona, jakým způsobem mají žeh-
nat Izrael. V tom je vidět Jeho milost. Chce

požehnat, chce nám dát to, co ví, že je pro
nás  skutečně  dobré  a nezbytné.  Vše
ostatní z toho vyplývá, je zahrnuto.

Je tu obsaženo Boží požehnání (pro život,
práci, rodinu… bez něj je každá naše snaha
marná),  ochrana  (kterou  potřebujeme
každý  den  v práci,  škole,  na  cestách…),
přízeň a pokoj.

Kéž toto Boží požehnání, to, co je pro nás
nejlepší,  může  v příštím  roce  spočinout
i na nás. Můžeme se za to modlit i každý
den.

David Sláma

Novoroční hesla

Sbor: „Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná.“ Exodus 23:25

Staršovstvo: Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč 
jsi pochyboval?" Matouš 14:31

Dorost: „Hospodine, nauč nás počítat dny naše, ať získáme moudrost srdce.“ 
Žalmy 95:7

Mužský pěvecký sbor: „Hledejte a naleznete, neboť každý, kdo hledá, nalézá.“ 
Matouš 7:7-8
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Mládež: „Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné 
dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalmy 84:12

Klub dobré naděje: „Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, 
v němž nalezl zalíbení.“ Přísloví 3:12

Sestry: „Budeš jásat k chvále Hospodina.“ Izajáš 41:16

Nedělní besídka: „Sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro.“ 
Římanům 2:10

Časopis Vrabčáci a Vlaštovky: „V horlivosti neochabujte, buďte vroucího 
ducha, služte Pánu.“ Římanům 12:11

Vysílání bohoslužeb: „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si 
navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Ef. 4:32

Pastelka: „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“       
Exodus 14:14

Novoroční zamyšlení
Boží požehnání
Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi:
Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žeh-
nat synům Izraele těmito slovy:
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hos-
podin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti
milostiv,  ať  Hospodin  obrátí  k tobě  svou
tvář a obdaří tě pokojem.“
Tak vloží  mé jméno na Izraelce a já  jim
požehnám.

Nu 6,22-27

Co se děje při požehnání?
Požehnání  hraje  v Bibli  významnou  roli.
Hned na začátku knihy Genesis vidíme, jak
Bůh  žehná  živočichům,  člověku  nebo
sedmému dni jako dni odpočinutí. Ale o co
vlastně jde při „požehnání“? Zvláště pokud
jde o akt žehnání, který je spojen se vzklá-
dáním rukou,  může to  svádět  k poněkud
magické představě, že skrze tu ruku prou-
dí nějaká nadpřirozená Boží síla, která se
vlévá do toho, komu se žehná. To je asi
poněkud  přehnaná  představa.  Ale  přece
věříme, že tu nejde ani jen o „hezký ob-
řad“.  Pokud  žehnáme  dětem,  křtěncům,

novomanželům,  těm,  které  vysíláme  do
duchovenské  služby  nebo  pokud
vyslovujeme  slovo  požehnání  třeba
v neděli  na  konci  shromáždění  na  další
cestu  do  života,  pak  vyjadřujeme  svou
víru, že Bůh je přítomen, že je dobrý a že
jedná, že dává to, co ve slovech požehnání
zaznívá. A můžeme se toho vírou přidržet.
Slovo  „požehnání“  můžeme  vyložit  jako
„Boží přízeň“. To neznamená, že bez slov
požehnání by zde Boží přízeň nebyla. Ona
tu jistě je stále. A už vůbec to není tak, že
by jen ta správná žehnací formule teprve
to požehnání vypůsobila. Ne. Když někomu
žehnáme, je to spíše výraz naší víry v Boží
přízeň, která tu už je a které se s důvěrou
můžeme  dovoláváme.  Boží  požehnání
a Boží  přízeň je jistě také s našimi dětmi
bez  ohledu  na  slavnost  požehnání  ve
sboru.  A přece  má  i slavnost  požehnání
svůj význam. Je to příležitost, při které se
rodiče  i celé  společenství  znovu  vírou
chápou  a drží  a dovolávají  Boží  milostivé
přízně, dobroty a ochrany.

Ona tu je, ale my se jí musíme také ve víře
otevřít.  Slova  požehnání  nejsou  magické
formulky  zajišťující  bezproblémový  život,
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ale  ani  to  nejsou  jen  „krásná  slova“  či
zbožná  přání.  Slova  požehnání  pocházejí
z Písma svatého a jsou vlastně „zaslíbení-
mi“, výrazem víry, že Bůh to chce učinit,
že  chce  projevit  a jistě  projeví  v našem
životě svou dobrotu a přízeň.

Je to Bůh, kdo žehná
Požehnání  znamená Boží  přízeň.  A jakkoli
to zní  samozřejmě,  stojí  za  to se u toho
zastavit.  Slyšeli  jsme  dnes  a ještě  i četli
z Písma tzv. „Áronovském požehnání“. Tě-
mito  slovy  měli  izraelští  kněží  žehnat
synům Izraele.  A smyslem těchto  slov  je
právě ukázat, že jen v Bohu je dobro a jen
od Boha může přijít požehnání. Bůh sám je
ten  jediný  vpravdě požehnaný  a jako  ta-
kový jen on může žehnat lidem. V podsta-
tě slova „požehnání“ je přítomno, že se dá
jen získat a ne si je vydobýt vlastními sila-
mi. Požehnání se dá jen obdržet jako dar
od toho, kdo žehná. A tak už staří Izraelci
věděli  o tom,  co  vystihuje  naše  přísloví:
„Bez Božího požehnání marné lidské namá-
hání“. Izrael za vším dobrým, co prožíval
viděl ještě něco víc. Dobrotivou ruku svého
Boha. Tak se ještě před vstupem do zaslí-
bené země učil:  „Hospodin,  tvůj  Bůh,  tě
uvádí  do dobré  země,  do  země s potoky
plnými  vody,  s prameny vod  propastných
tůní,  vyvěrajícími  na  pláni  i v pohoří,  do
země,  kde  roste  pšenice  i ječmen,  vinná
réva,  fíkoví  a granátová  jablka,  do  země
olivového oleje a medu, do země, v níž bu-
deš jíst chléb bez nedostatku, v které ne-
budeš postrádat ničeho, do země, jejíž ka-
mení je železo a z jejíchž hor budeš těžit
měď“ (Dt 8,7-9). Úžasný obraz požehnání
všeho  druhu.  Následuje  ovšem  napo-
menutí: „Střez se však, abys nezapomněl
na  Hospodina,  svého  Boha  …  Neříkej  si
v srdci: ´Tohoto blahobytu jsem se domohl
svou  silou  a zdatností  svých  rukou.´  Pa-
matuj  na  Hospodina,  svého  Boha,  neboť
k nabytí blahobytu ti dává sílu on“ (11.17-
18). Při pohledu na požehnání, ze kterých
až  oči  přecházejí,  nezapomeň  na  svého
Boha.  To  on  ti  dává  sílu  k nabytí  všeho
toho dobrého.

A tak  jsme  slyšeli  v Áronovském  požeh-

nání: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je
ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou
tvář  a obdaří  tě  pokojem.“  A je  tam
k tomu přidán zvláštní Boží dovětek: „Tak
vloží (kněží) mé jméno na Izraelce a já jim
požehnám.“ Jen ve spojení  s Bohem, jen
v jeho jménu je naděje, život a požehnání.
Jen pokud si nad sebou budou uvědomovat
Boží  jméno  a s tím  i Boží  přítomnost,
mohou být vpravdě požehnáni. Áronovské
požehnání  ukazuje  Boha  v příklonu
k člověku.  Podstatou  požehnání  je,  že
Hospodin nad námi „rozjasní svou tvář, že
k nám obrátí  svou  tvář“.  Tvář  odvrácená
a temná  znamená  odcizení.  Tvář
rozjasněná  a obrácená  k nám,  znamená
blízkost,  vztah  a radost.  Taková  tvář
zvěstuje bezpečí, milost a pokoj, o kterých
se  tam  mluví.  A takto  má  Izrael  chápat
požehnání. Je to jen a jen Boží dar, je to
dar Boží rozjasněné tváře, tváře, která se
od nás neodvrací,  ale naopak vstřícně se
k nám  obrací.  Jen  u Boha  je  požehnání.
Jen od něj pochází všechno dobré do naše-
ho života.

Jak se projevuje Boží požehnání?
Přemýšlíme nad tím, že požehnání je Boží
přízeň. Další otázkou, nad kterou můžeme
přemýšlet je, jak se to Boží požehnání, ta
Boží přízeň v životě projevuje. Je to velmi
pestré.  Áronovské  požehnání  mluví  např.
o Boží  ochraně,  milosti  a pokoji.  Ale  těch
konkrétních  příkladů  máme  v Bibli
mnohem více. Prvním lidem Bůh požehnal
plodností:  „ploďte  se  a množte  se“.
Podobně  Abrahamovi  a Sáře,  která  pů-
vodně  nemohla  mít  děti,  Bůh  požehnal
synem, ze kterého vznikl celý národ – Iz-
rael.  Součástí  požehnání  bylo také to,  že
děti  Izraele  obdrží  zemi  Kanaánskou  do
trvalého  dědictví.  Izák  požehnal  Jákobovi
„rosou  z nebes,  žírností  země  a hojností
obilí a moštu“ (Gn 27,28) atd. Ve Starém
Zákoně  požehnání  v zásadě  znamenalo
hojnost  potomstva,  obživy,  bezpečí  a vů-
bec všech dobrých a potřebných věcí, kte-
ré jsou pro život důležité.  Často zde má
požehnání  výrazně  materiální  podobu.
A netřeba  se  tomuto  pohledu  bránit  ani
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dnes. Boží požehnání na sebe i dnes bere
podobu  velmi  konkrétní  –  že  se  nám
v něčem daří,  že máme v něčem úspěch,
že  netrpíme  nouzí,  že  máme,  co
potřebujeme.  To  vše  také  my  chápeme
jako projev Boží přízně a požehnání a Pánu
Bohu za to děkujeme.

Pán Bůh žehná a dává dobré dary lidem.
Je dobré si u toho připomenout i to, že tak
činí podle svého rozhodnutí, s nějakým zá-
měrem. Ne všichni jsou stejně požehnáni
ve všech oblastech. Když starý Jákob žeh-
nal svým dvanácti synům, měl pro požeh-
nání, ale pro každého každého nějak jiné,
osobité.  Se  všemi  Pán  Bůh  počítal,  ale
s každým trochu  jinak:  „To  jsou  všechny
izraelské  kmeny,  celkem  dvanáct,  a toto
k nim mluvil jejich otec, když jim žehnal.
Každému požehnal zvláštním požehnáním“
(Gn 49,28). Každý Jákobův syn, resp. po-
tom každý z izraelských kmenů, měl  jiné
požehnání  podle  toho,  jaké  plány  s nimi
Pán Bůh měl. Nelze proto poměřovat Boží
požehnání podle toho, že někomu se daří
v určité oblasti  lépe než mě. Pro mě má
Pán  Bůh  třeba  zase  jiný  úkol,  pro  který
jsem obdařen  zase lépe já  než  on.  Také
u našich dětí  vyhlížíme,  jakým způsobem
je Pán Bůh v životě povede a jak se jeho
požehnání projeví. U vícegeneračních sbo-
rů  to  ti  starší  opravdu  mohou  sledovat,
často znají ty mladé od narození, přes be-
sídku,  dorost,  mládež  až  k dospělosti.
A i když  vyrůstali  v jednom  sboru  pod
stejnými  vlivy,  přece  je  každý  jiný  a má
jiné  obdarování  a tím  pádem  i jiný  úkol.
Ale se všemi Pán Bůh počítá.

Ale  k tomu  nejdůležitějšímu  daru  Božího
požehnání, kterým je Kristus sám, má pří-
stup každý bez rozdílu stejně. Ne všichni
jsme stejně požehnáni ve všech oblastech
života. Jednomu Bůh daroval více v jedné
a jinému zase v jiné oblasti. Ale Kristus je
darem  Božího  požehnání  celému  světu,
všem lidem bez  rozdílu  a stejným dílem,
tedy  plností.  Tak  už  v tom  Áronovském
požehnání  zaznělo,  že  Boží  požehnání  je
vlastně  to,  když  nad  námi  Bůh  rozjasní

svou tvář, obrátí k nám svou tvář a ono se
to  nějak  konkrétně  projeví.  Ale  tou
podstatou je Boží tvář nad námi. A Ježíš je
tou rozjasněnou Boží tváří, která se k nám
obrátila.  A mnozí  to  vycítili.  O Květné
neděli  volaly  zástupy:  „Požehnaný,  který
přichází ve jménu Hospodinově“ (Mt 21,9).
Když se Pavel chystal do Říma, chystal se
přijít  s „plností  Kristova  požehnání“,
o které  se  chtěl  mezi  nimi  podělit  (Ř
15,29). V listu Efezským zase Pavel chválí
Boha,  že  nás  „v Kristu  obdařil  vším
duchovním  požehnáním  nebeských  darů“
(Ef  1,3).  A jestliže  už  v Áronovském
požehnání  bylo  projevem  Božího
požehnání,  té  obrácené  tváře  k Izraeli,
milost a pokoj, pak plnost těchto darů za
námi  přišla  právě  v Kristu.  On  nás
požehnal Boží milostí,  odpuštěním hříchů,
smířením s Bohem, pokojem mysli a srdce.
Když opět  myslíme na naše děti,  kterým
žehnáme,  vyprošujeme  jim  nejen  dobrý
životní  vývoj,  zdraví  a úspěch,  ale
především aby mohly samy za sebe jednou
poznat a přijmout, že v Ježíši Kristu je zde
i pro ně ta živá a mocná naděje Boží.

Staň se požehnáním
Bůh  je  dobrý,  žehná  nám  dobrými  dary
a nadevše nás obdaroval svou láskou, mi-
lostí  a pokojem  ve  svém  synu  Ježíši.
Z toho se těšíme a radujeme. Boží požeh-
nání  je  ovšem  určeno  k tomu,  aby  bylo
sdíleno. Když Pán Bůh něco dobrého dává,
pak vždy s tím úmyslem, aby se to u nás
nezastavilo.  Abraham na svou cestu  víry
slyší  od  Boha:  Požehnám  ti  –  staň  se
požehnáním. Nejen, že on sám bude obda-
rován  Bohem,  ale  skrze  něj,  chce  Bůh
požehnat i mnoha dalším lidem. Také ap.
Pavel  přijal  plnost  Kristova  požehnání
a s ní chce cestovat do Říma, aby se o si
podělil s tamními křesťany. Boží požehnání
není  nic  sobeckého,  ale  je  to  vždy  se-
mínko,  sazenička,  která  chce  růst  a roz-
množovat se.

AMEN

M. Žemlička
redakčně upraveno
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Zamyšlení
Pokušení tlusté čáry
…nebudete-li činit pokání, všichni podobně
zahynete.

Lukáš 13,3

Na  počátku  nového  roku  slyšíme  výzvy,
abychom  udělali  za  rokem  2017  tlustou
čáru,  dívali  se  dopředu  a běželi  vstříc
tomu,  co  nás  v roce  2018  čeká.  Výzva
neohlížet se zpět vypadá na první pohled
biblicky, jako by odkazovala na Ježíšův vý-
rok o vztažení ruky k pluhu nebo na Pavlův
příměr o atletickém běžeckém boji o vavřín
vítěze.

Dříve, než podlehneme pokušení udělat za
loňským rokem tlustou čáru, nebojme se
krátkého  ohlédnutí.  Jaký  byl  rok  2017?
Máme opravdu za ním udělat tlustou čáru?
Je to vůbec biblické?

Budeme-li  číst  Bibli  s otevřeným  srdcem
a s modlitbou, může se stát, že k našemu

překvapení  k nám  prostřednictvím  Ducha
svatého  promluví  sám  Pán  Bůh.  A to  se
pak  začnou  dít  věci!  K našemu  zděšení
neukáže prstem na ty ostatní kolem nás.
Abychom  je  biblickými  verši  tloukli  po
hlavě, jak jsou špatní. Ne, On ukáže svým
Slovem na naše vlastní slova a činy. A Pán
Bůh  je  ve  svém  soudu  nekompromisní,
dnešním jazykem bychom řekli, že je poli-
ticky nekorektní. Nazývá totiž věci pravým
jménem. A tak s hrůzou zjistíme, že v Jeho
očích je nepravda lží, pomluva křivým svě-
dectvím,  namyšlenost  pýchou  a neláska
nenávistí.  Jsou to hříchy,  které vedou ke

smrti.

Uděláme tedy tlustou čáru
i za svými hříchy? Zamete-
me své hříchy jen tak pod
koberec?  Pomůže  to?  Ne,
nepomůže. Na likvidaci hří-
chu v našem srdci jen jedi-
ný,  zaručeně  fungující
a Kristem  posvěcený  způ-
sob  –  činit  pokání.
A pokání,  to  je  dlouhá
cesta.  Od  poznání  svého
hříchu  k lítosti,  přes  vy-
znání  a prosbu  o od-
puštění, až k nápravě.

Postůjme  tedy  ještě  chvíli
na  prahu  nového  roku
a pohlédněme  zpět  na
uplynulý  rok  2017.  Zkou-
mejme  svá  srdce  i své
činy. Naslouchejme Božímu
hlasu  a nechme  se  Du-
chem  svatým  obvinit  ze
svých  hříchů.  Stane-li  se
tak, pak už víme, co máme
činit.  A také  nezapomeň-

me,  že  jedinou  kristovskou  odpovědí  na
pokání  našich  viníků  je  odpuštění.  Pak
teprve bude možno udělat za rokem 2017
tlustou  čáru.  Neuděláme  ji  však  my,  ale
sám Kristus, náš Pán a Spasitel.

Štěpán Křivánek
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Br. kazatel František Hruza odešel k Pánu

Vzpomínky s. Barbory Jelínkové na br.
Františka Hruzu

Sestra Barbora Jelínková (nar. 1930) z na-
šeho sboru je starší sestrou bratra kazate-
le Františka Hruzy, kterého si Pán odvolal
na  věčnost.  Na  svého  mladšího  bratra
vzpomíná  s láskou.  O své  osobní  vzpo-
mínky na něj s radostí a vděčností sdílela
v rozhovoru  pro  Zpravodaj  baptistických
sborů v ČR.

Jaké máte na Františka vzpomínky?

Abych začala od začátku, jak se František
narodil  a co maminka o něm mínila.  Byla
jsem nejstarší a měla jsem mladšího brat-
ra Karla, když se František narodil. A ma-
minka ho  držela  takhle  v náručí  a říkala:
„Dítě,  já  ti  nemám  už  co  dát.“  Protože
jsme měli málo polí, která mnoho nerodila,
a maminka se bála, co bude s Františkem,
až vyroste. Jeden syn, Karel, by se na tom
našem statečku  ještě  uživil.  Ale  pro  dva
syny  bylo  polí  málo.  Takže  se  maminka
trápila,  lamentovala  a takhle  se  modlila,
a říkala: „Já ti ho, Bože, předávám a chci,
aby byl tvůj služebník.“

Tuto příhodu, jaké bylo její mínění, když se
František  narodil,  jsem  se  dozvěděla  až
nedávno,  a myslím,  že  to  maminka  ani
Františkovi neřekla, protože nechtěla, aby
nás děti takové starosti  o živobytí trápily.
Svěřila  se  s tím  jen  své  sestře  a tak  to
vím, od její vnučky.

Celý rozhovor sestry Barbory Jelínkové si
můžete  přečíst  v lednovém  čísle  Zpravo-
daje baptistických sborů v ČR.
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Co  byste  ráda  vzkázala  čtenářům
Zpravodaje baptistických sborů v ČR?

Chtěla bych jim říct, že Pán Bůh má s námi
svůj plán. Nechce, abychom se zde zabyd-
lovali.  Někdy  nerozumíme  Božím  cestám
a třeba  se  ani  nedozvíme,  proč  se  to
všechno v našem životě  děje.  Ale  nic  se
nestane bez Boží  vůle.  A Zpravodaj mám
moc ráda. Ráda ho čtu a čtu všechno, co
tam je napsané. Jsou tam krásné a dobré
věci. Všechno se mi moc líbí. To tady ne-
bývalo, takový časopis. Teď jsem četla tu

vánoční  povídku  o kaprovi.  A říkala  jsem
si, já snad už nikdy nebudu jíst kapry. Co
oni zkusí! To jsme ani nevěděli. Jak oteví-
rají  ty  pusinky,  co  musí  vytrpět.  A říkala
jsem si, že my lidé si kolikrát myslíme, že
někomu uděláme dobře. Ale to naše milo-
srdenství jim může ublížit. Ani nevíme, jak
můžou lidé kvůli nám trpět. A jak můžeme
v naší horlivosti mnoho pokazit. Jenom Pán
Bůh  má  milosrdenství,  které  neubližuje,
ale uzdravuje. A je pro všechny lidi. Proto
dejme  všechno  do  jeho  rukou  a nikomu
neubližujme.

rozhovor zapsal Štěpán Křivánek

Br. kazatel Vlastimil Pospíšil odešel k Pánu

Vánoční slovo Vlastíka Pospíšila  
Bůh je mezi lidmi
Vlastimil Pospíšil

„Na  počátku  bylo  Slovo  a to  Slovo  bylo
u Boha, a to Slovo bylo Bůh“ (Jan 1,1).

Boží Láska je nepostižitelná, ale viditelná.

Každý se jí může dotýkat. Tak jako dešťová
kapka  se  nemůže  rovnat  oceánu,  tak  se
nemůže  srovnávat  naše  láska  s láskou
Boží. Ona vše přesahuje, převyšuje všech-
ny rozměry délky, výšky, šířky i hloubky;
Pán Bůh to zjevil v oné betlémské noci.
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Pán života a smrti si povolal k sobě

do věčné radosti

našeho milého bratra,

kazatele evangelia

a Božího služebníka

 

Vlastimila Pospíšila

 

Zemřel náhle dne 12. 10. 2017

ve věku nedožitých 86 let.

 

V letech 31. 10. 1988 - 31. 3. 1996

byl kazatelem našeho sboru.

S láskou vzpomínáme.
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Jak to tehdy bylo…
Dozníval zpěv ptáčků, uhnízděných ve vět-
vích  košatých  stromů  a keřů  na  betlém-
ských stráních. Ovečky odpočívaly pod do-
hledem svých pastýřů. Se západem slunce
se ochlazovaly od slunce rozpálené kame-
ny, dostavil se chlad, který byl cítit i v lid-
ských  srdcích.  Od  moře  povíval  čerstvý
vítr,  otíral  se  o keře.  Ovečky  se  choulily
k sobě.  Noc  to  byla  zvláštní,  plná  oče-
kávání,  ačkoliv  všechno  okolo  probíhalo
jako  každou jinou  noc.  Únava padala  na
pastýře, kterým se zavíraly oči. Pastýři na
betlémských pastvinách se každou druhou
hodinu  střídali  v bdění  a hlídání  svých
oveček.  Obyvatelé  Betléma,  Jeruzaléma,
okolních  městeček,  vesnic  i osamělých
chýší po namáhavé práci tvrdě usnuli. Za-
spali  „div  divů  Vánoce“.  Jen  strážní
v strážních budkách na vinicích bděli,  ale
zázrak  „Vánoc“  neviděli.  Kdo  by  se  v tu
chvíli zahleděl na hvězdnou oblohu, spatřil
by zvláštní úkaz. Hvězdy jako by ztrácely
svůj  lesk,  jako  by  ustupovaly  jinému,
zvláštnímu světlu, jež se v oné noci objevi-
lo na zemi. Přicházelo z jiného, nebeského
zdroje. Dnes v noci jakoby nebeské hvězdy
a měsíc chtěly vidět „div divů“ a jakoby se
nad Betlémem k sobě tlačily.

Přišla půlnoc. Pastýři se střídali v strážení
ovcí.
Od moře vanul  čerstvý  vánek.  Na keřích
šustilo listí, větřík pastýřům čechral vlasy.
Umlkly zpěvy pastýřů na okolních stráních,
dohasínaly poslední plameny táboráků. Jen
sem  tam  z ohnišť  vyletěly  jiskry,  aby
vzápětí vyhasly. Obyvatelé Betléma i jeho
okolí se ponořili do hlubokého spánku. I ti,
kteří odmítli muže a ženu, kteří v Betlémě
hledali útočiště před chladnou nocí. Netrá-
pilo je svědomí, že neposkytli  pocestným
přístřeší. Zaspali „div divů – Vánoce“. Jen
strážní  v strážních  budkách  na  vinicích
bděli,  ale  zázrak  „Vánoc“  neviděli.  Žena
mohla  každý  okamžik  porodit.  V Betlémě
se  nenašla  ani  jedna  rodina,  která  by
projevila nad chudými soucit. Jejich vzhled
i oblečení  nesvědčily  o tom,  že  by  se  od
nich  dalo  za  nocleh  získat  hodně  peněz.

Všichni ti, kteří se takto zachovali, klidně
usínali. Netrápilo je svědomí, že neposkytli
přístřeší pocestným.

Jen andělé se těšili na zázrak oné noci.
Věděli,  kdo sestoupil  z nebe na zem, kdo
se této noci v Betlémě narodil. Člověk byl
k této betlémské události nevšímavý, jeho
srdce bylo zhrublé, zatvrzelé, hluché, zne-
citlivělé! Ó, jaký div se to jen stal, že na
zem  sestoupil  Bůh  Abrahamův,  Izákův
a Jákobův! Přišel Ten od věků slíbený, aby
se  s člověkem setkal.  Betlém i Jeruzalém
spal,  nic  nevnímal.  Jen  pastýři  u svého
stáda bděli. Jen co se Zaslíbený Immanuel
narodil,  byl  milován,  uctíván,  pohrdán
i nenáviděn. Přišel, aby nad starým hadem
zvítězil,  smrt  přemohl,  věčný  život  lidem
přinesl.  Té noci se v Betlémě zjevila Boží
Láska, i Boží spravedlnost. Proto ten jásot
na nebi,  proto  andělé na zem sestoupili,
aby Boží div i Boží záměr s člověkem lidem
oznámili. Ó, Králi všech králů, Pane všech
pánů, pozdrav Ti neseme, díky Ti vzdává-
me, chválu Ti pějeme. Tys Ten, který má
potřít  hlavu  starému  hadu.  Jsi  tak  malý
a tak veliký současně, tak slabounký a tak
silný,  věčný  a bereš  na  sebe  lidskou
časnost, tak nám lidem podobný! Sestoupil
jsi  z nebeské  výše do  hlubin  lidské  bídy,
špíny,  hříchu,  nevšímavosti,  nenávisti,
nevlídností, nepokoje!

Pozornost  andělů,  pozornost  cherubů  ne-
sou se k Betlému.
Hle,  příchod  Boha  na  zem  andělé  slaví.
Tam pod  širým nebem zrozený  je  nebes
Král!  Ten,  pro  nějž  nebylo  místa  v Bet-
lémě, je vládcem nad zemí i nad nebem!
Přišel, aby ve slávě Otcově místo přichystal
člověku  bídnému,  zrádnému,  hříšnému.
Když  betlémští  pastýři  drželi  noční  stráž,
ohromila je té noci zvláštní atmosféra, při-
cházející  z nebe.  Andělé  zvěstovali
pastýřům o divu, který se této noci naplnil
v Betlémě, v narození  Mesiáše,  zaslíbené-
ho již při  pádu člověka. Ještě v nebi dlel
a Bůh už na něj tíhu lidského hříchu vložil.
Pastýři  stáli  v úžasu,  když  se  před  nimi
zjevil  zástup andělů. Taková noc tu ještě
nebyla. „Co tím jen Bůh Abrahamův, Izá-

8



leden 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

kův  a Jákobův  zamýšlí?“  Co  ti  andělé  tu
dělají? A to světlo a ten jas! Světlo hvězd
i světlo měsíce pohasly, aby ustoupily jasu
a záři  nebeských  andělů  a cherubínů,  ale
především tomu narozenému Dítěti v Bet-
lémě.  Dnes  v noci  nemají  prvenství
hvězdy, ani měsíc svým jasem. Jiné Světlo
z nebe  zastínilo  světlo  nebeských  těles.
Nad Betlémem, nad Jeruzalémem, nad ši-
rým světem se nesl mohutný jásot a zpěv
andělů:  „Sláva  Bohu  na  výsostech,  a na
zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Radujte se,
veselte se, Spasitel se narodil!“

Možná,  že  v zástupu  andělů  byl  i anděl
Gabriel,  který  tento okamžik před časem
v Nazaretu Marii ohlásil.
Dnes  se  naplnil  čas,  který  proroci  kdysi
ohlásili. Marie porodila Dítě, dostalo jméno
Ježíš, které již ohlásil anděl Gabriel. Je to
div Boží,  jaký země ještě neviděla. To je
radosti! Celé nebe se raduje! Bůh sestoupil
na zem! To Betlémské Světlo nepřestane
zářit  nad  Betlémem,  nad  Jeruzalémem,
nad Judejí, nad celým světem!

Andělé se zdráhají vrátit zpět do nebe, vž-
dyť na zemi zůstává jejich Pán a Král!
Později za Ním přijdou na zem, aby Ho do-
provázeli  po poušti,  aby Mu dodávali  sílu
v Getsemanské  zahradě,  aby  Ho
povzbuzovali  v boji  se  satanem,  aby  od
hrobu odvalili  kámen,  u prázdného hrobu
ohlásili ženám radostnou zvěst: „Ten, koho
hledáte,  není  v hrobě  mezi  mrtvými,  On

žije!“  Andělé  odešli  do  nebe,  za  nimi  se
ubíralo nebeské světlo i nebeský jas, jež je
doprovázel. Pastýři jakoby se probudili ze
spánku  a řekli  si:  „Půjdeme  do  Betléma,
rychle,  ať  nás  nikdo  nepředběhne.  Ten
zpěv  andělů  musel  slyšet  celý  Betlém
i Jeruzalém,  vždyť  jsou  nejblíže
nebeskému  divu.  Tam  bude  jistě  zástup
obdivovatelů  Božího  spásného  zázraku.
Lidé se budou k Nemluvněti hrnout a tlačit,
aby  ho  pohladili,  aby  Mu  do  tváře
pohleděli,  dary přinesli.  Tam před Ním je
zřejmě  velký  zástup.  Jen  rychle,  rychle
pospíchejme do Betléma.

Nuž, pojďme, neotálejme, ať tam nejsme
poslední.
Pastýři do Betléma běželi,  co jim jen síly
stačily.  Josef  a Marie  stáli  udiveni  tichem
a nevšímavostí betlémských obyvatel i pří-
chodem pastýřů.  Pozorně  naslouchali,  co
jim pastýři vyprávěli, co viděli a slyšeli od
andělů o tom Nemluvněti, které tu pod ši-
rým nebem leží v jeslích. Není tu ani stopy
po člověku, který by se přišel poklonit.

Matka  Marie  oči  i ústa  otevřela,  po-
zorně naslouchala, aby jí nic neuniklo,
co pastýři vyprávěli o Dítěti, které této
noci porodila. Kdy se člověk klaněl dí-
těti, kdy člověk přinesl z daleké země
velké dary dítěti! To Dítě je Immanuel
–  Bůh  s námi.  Všechna  jména
zblednou,  vytratí  se,  nikdo  si  na  ně
nevzpomene,  jenom  to  jméno  Im-
manuel – Ježíš bude věčně zářit.

Modlitební předměty 
● za nemocné, 

● za ty, kteří pomáhají nemocným, aby
zvládli náročnost jejich služby,

● za staršovstvo a jejich službu,

● za br. kazatele a jeho službu,

● za mládež a její vedení,

● za nedělní besídku,

● za Klub dobré naděje,

● za celou církev, 

● za všechny sborové složky,

● za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.
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Oznámení 
● 7. 1. – 14. 1. Alianční modlitební týden; v neděle od 16:00, ostatní dny od 18:00

● 19.  1.  modlitební  shromáždění  k  Ekumenickému  týdnu  modliteb:  17:00,
evangelická fara

Narozeniny a výročí
 Černíková Marie (Tomáše) 4. leden
 Urbánek Alois 4. leden
 Macková Žofie 6. leden
 Hrůza Rudolf 9. leden
 Eliášová Ráchel 10. leden
 Sauer Ferdinand 13. leden
 Kučerová Natálie 13. leden
 Hrůzová Sofie 14. leden
 Urbánková Alžběta 16. leden
 Kovařík František 21. leden
 Hrůza Alois 22. leden
 Kvasnička Jan 24. leden
 Sauer Alois (Reg.) 24. leden
 Eliáš Daniel 26. leden
 Sauerová Anna 27. leden

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.

Program na leden 2018 

Pondělí  1. leden 2018 10:00 Nový rok Modlitební: ses. Věrka Černíková
 Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 4. leden 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 4. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  5. leden 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 5. leden 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 6. leden 2018 16:30 Dorost 
Sobota 6. leden 2018 18:00 Mládež

Neděle 7. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Kučera
Kázání: br. Gothard Novák

Neděle 7. leden 2018 16:00 Alianční týden modliteb Kázání: br. Václav Černík

Pondělí 8. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Úterý 9. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. Alois Sauer

Středa 10. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Čtvrtek 11. leden 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 11. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje
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Čtvrtek 11. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. Václav Černík

Pátek  12. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Sobota 13. leden 2018 16:30 Dorost 
Sobota 13. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb Mládež

Neděle 14. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 14. leden 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 14. leden 2018 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 18. leden 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 18. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  19. leden 2018 17:00 Ekumenický týden modliteb: fara Českobratrské církve evangelické

Sobota 20. leden 2018 16:30 Dorost 
Sobota 20. leden 2018 18:00 Mládež

Neděle 21. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 21. leden 2018 16:00 Setkání sester, Setkání bratrů 

Čtvrtek 25. leden 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 25. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  26. leden 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  26. leden 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 27. leden 2018 16:30 Dorost 
Sobota 27. leden 2018 18:00 Mládež

Neděle 28. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 28. leden 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 28. leden 2018 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800
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Umíral, pohřben byl, třetí den z mrtvých vstal Umíral, pohřben byl, třetí den z mrtvých vstal 
Umíral, aby nad smrtí zvítězil Umíral, aby nad smrtí zvítězil 
Umíral, aby hřích již nevládl Umíral, aby hřích již nevládl 
Umíral, aby peklo přemohl Umíral, aby peklo přemohl 

Umíral, aby ránu smrtící satanu dal Umíral, aby ránu smrtící satanu dal 
Umíral, aby člověka ze smrti, hříchu vykoupil Umíral, aby člověka ze smrti, hříchu vykoupil 

Umíral, aby člověka Bohu, Otci navrátilUmíral, aby člověka Bohu, Otci navrátil
Umíral, aby člověka s Bohem smířil Umíral, aby člověka s Bohem smířil 

Umíral, aby vůli Otcovu naplnil Umíral, aby vůli Otcovu naplnil 
Umíral, aby Králem nebe, země, vesmíru byl Umíral, aby Králem nebe, země, vesmíru byl 

Umíral, aby věčně žil Umíral, aby věčně žil 
Umíral, aby člověku k Bohu cestu vyrovnal Umíral, aby člověku k Bohu cestu vyrovnal 

Umíral, aby na lásku Boží lidem ukázal Umíral, aby na lásku Boží lidem ukázal 
Umíral, aby člověka s člověkem usmířil Umíral, aby člověka s člověkem usmířil 
Umíral, aby trpícím kříž nést pomáhal Umíral, aby trpícím kříž nést pomáhal 

Umíral, aby člověku v nebi místo přichystal Umíral, aby člověku v nebi místo přichystal 
Bůh a Pán člověkem se stal, Bůh a Pán člověkem se stal, 

aby člověk Božím byl dítětem aby člověk Božím byl dítětem 
Z kříže volá do davu. Z kříže volá do davu. 

Bůh k Bohu, Syn k Otci: Bůh k Bohu, Syn k Otci: 
„Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí.“ „Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí.“ 

  
„Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.“ „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.“ 

                                                 Vlastimil Pospíšil                                                 Vlastimil Pospíšil

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 7. ledna 2018. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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