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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to prosincové číslo ča-
sopisu Dobrá zpráva, které držíte 
v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Vánoční zvěst. Z be-
tlémských pastvin, od betlém-
ských jeslí zaznívá ta nejradost-
nější dobrá zpráva. „Nebojte se! 
Narodil se vám Spasitel!“ Nebojme 
se o svoji budoucnost. Máme ji 
zajištěnou. Připravil nám ji náš 
Spasitel. Všechno je v Jeho plánu. 
Nemusíme se bát. Všechno bude 
dobré. On ví všechno, co s námi 
bude. A tak na otázku: Už máte 
sadu na odlévání olova?, můžeme 
s úsměvem odpovědět: Ne, nemá-
me. A nechceme ji. Nepotřebuje-
me znát svoji budoucnost. Ani co 

nás čeká v  novém roce 2020. On 
to ví. A my mu věříme. 
 
Ve vzdělávací části nás čeká hi-
storický článek sestry Lydie Kolá-
torové s praktickými radami K vá-
nočním slavnostem. Otevře nám 
okénko do minulosti, ukáže nám 
jak se před téměř sto lety připra-
vovaly vánoční slavnosti pro děti 
v našich rodinách i sborech.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že se Pán Ježíš narodil nám. Nám 
všem. Nikdo není vynechán. Nikdo 
není vyloučen ze společenství Božích 
dětí. On přišel pro každého člověka. 
 
Přejeme vám, abyste o Vánocích mo-
hli prožít svoji Tichou, svatou Noc. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Vánoční zvěst 
 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“                                             

 Lukáš 2, 14 
 

Na celém světě budouo Vánocích 
v nejrůznějších jazycích znít slova 
vánoční zvěsti o narození betlém-
ského Dítěte. Od té chvíle už uply-
nulo hodně času a přece tu udá-
lost si připomínáme s velikou ra-
dostí každý rok, i o těchto Váno-
cích. Máme k tomu důvod: vždyť i 
nám se narodil Spasitel, ne 
vymyšlený Ježíšek - dárkonoš, 
který plní dětská přání i kasy 
obchodních domů, ale skutečný 
zachránce z našeho hříchu, ať už 
má jakoukoliv podobu.  
 
Na tohoto Spasitele, který lidem 
chodícím v temnotách rozsvítí 

veliké světlo, čekaly celé generace. 
Dávno před tím, než vstoupil do 
našich dějin, se proroci těšili tím, 
že se narodí dítě, že nám bude dán 
syn a s ním přijde pokoj bez kon-
ce, jak jsme slyšeli z proroctví Izai-
jášova. To zvláštní dítě dostane 
zvláštní jméno, které se nehodí na 
nikoho z nás: jsme totiž určeni 
časem, ale on je Otec věčnosti. 
Není tu na chvíli, jako my, protože 
v něm přichází věčný Bůh. To je 
tajemství tohoto děťátka, jež mat-
ka Marie položila do jeslí a obvi-
nula plénkami. Je zcela bezmoc-
né, a přece je Knížetem pokoje. A 
prorok Micheáš, který přes sedm 
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století viděl Betlém jako místo 
jeho narození, o něm říká - a tak 
jsme to četli na začátku: „On sám 
bude pokoj.“ (Micheáš 5,4). Pokoj, 
v řeči Starého Zákona ŠALOM, 
není jen klid či pohoda, jak po ní 
touží každý člověk, zvláště o 
Vánocích.  
 
Pokoj je naprostá a dokonalá 
plnost všeho dobrého, které dává 
Bůh. Ten Ježíš narozený v Betlé-
mě je skutečný pokoj pro člověka 
v tom nejplnějším smyslu. Mimo 
něho najdeme jen náhražky a 
šidítka, toužení a nálady, které 
dlouho nevydrží. On je pokoj, 
který v něm nám dává Bůh. A ten 
převyšuje - jak to napsal apoštol 
Pavel - všeliký lidský rozum. Je 
nepředstavitelný pro nás, kteří 
známe svůj neklid, tenze, deprese 
a úzkost ze stále přibývajících 
úkolů či zdravotních obtíží.  
 
A přece ten pokoj v Ježíši Kristu je 
skutečností, jako je skutečné jeho 
narození, jeho život, jeho smrt pro 
nás i jeho vzkříšení, jímž je 
prosvětlena každá neděle, i ta 
vánoční.  
 
Když se narodil, zaznělo betlém-
ským pastýřům první vánoční ká-
zání v lidské historii. Tím kaza-
telem - zvěstovatelem evangelia - 
je anděl. A my, třebaže nejsme an-
dělé, ale jen lidé všem bídám pod-
daní, máme toto vzorové kázání 
opakovat, stále znovu, bez ohledu 
na to, jaká je poptávka a co je v 
kurzu.  

Moderní člověk je ochoten vymě-
nit dědu Mráze za Ježíška, ale 
nechce nic slyšet o Spasiteli 
Ježíši; to ho dráždí a provokuje. A 
přece běda nám, jestli nezazní z 
našeho svědectví andělské kázání: 
 
„Nebojte se, neboť narodil se vám 
dnes Spasitel, Kristus Pán v městě 
Davidově.“  
 
Vám nepřipraveným, Bohu odci-
zeným lidem, vychovaným v ma-
terialistickém myšlení, rozvráce-
ným a nejistým, kteří si chcete 
udělat sváteční náladu, po níž 
nebude zítra ani stopy, vám a 
dnes se narodil Spasitel, kterého 
tolik potřebujete, i když si to 
nechcete přiznat.  
 
Bojíte se, že si zadáte, či naletíte, 
jako už tolikrát? Nebojte se, pro-
tože se vám narodil Spasitel, ne 
šejdíř či manipulátor se zbožnými 
city, ale ten, jenž za vás obětuje 
sám sebe, aby se naplnilo proro-
cké slovo: „Lid, který chodí v 
temnotách, uvidí veliké světlo, nad 
těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, 
zazáří světlo.“  
 
Když pastýři uslyšeli tuto dobrou 
zprávu v andělském kázání, zaz-
něla po kázání píseň chvály. Zpí-
valo ji množství nebeských zástu-
pů a takto chválili Boha:  
 
„Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich 
má zalíbení.“  



S t r á n k a  | 5 
 

Narození Spasitele uvedlo celé ne-
be do pohybu. Jakoby nám Lukáš 
chtěl říci, že tady jde o záležitost 
kosmickou, s nepředstavitelným 
dosahem. V knize Jobově čteme, 
že při stvoření Země „prozpěvo-
valy spolu hvězdy jitřní a plésali 
všichni synové Boží.“ (Job 38, 7). 
Andělé tenkrát chválili Boha, 
který stvořil naši Zem, nyní jej 
však chválí za to, že této Zemi, na 
níž tolikrát se objevilo naše zlo, 
takže jsme ji prosytili slzami a krví, 
dal Spasitele, jediné východisko 
z naší slepé uličky, do níž jsme se 
dostali svým hříchem. Proto zpí-
vají ono veliké SLÁVA, Sláva na 
výsostech Bohu.  
 
Celý ten andělský zpěv se často 
chápe jako krásné vánoční přání: 
A Bůh má slávu v nebi a na zemi 
lidem ať je dán pokoj. A to lidem 
dobré vůle, tedy lidem hodným, 
kteří se snaží dělat druhým ra-
dost. Přirozeně, že do této skupiny 
se ochotně a rádi započítáme, 
protože o sobě máme většinou vy-
soké mínění.  
 
Ale je to naštěstí jinak: ten chva-
lozpěv není přáním, ale ujištěním. 
Bůh má svou slávu a nikdo mu ji 
nemůže vzít. A pokoj už je dán, je 
tady, stal se skutečností. I když li-
dé budou dál ukazovat svou kai-
novskou podobu. A andělé nejsou 
tak naivní, aby nás neznali, i když 
stále vymýšlíme malé i velké kon-
flikty, za něž pak obviňujeme Pá-
na Boha. Ten pokoj, a vzpomeňme 
na prorocká slova: „On sám bude 

pokoj.“, ten pokoj mezi lidi sestou-
pil v Ježíši Kristu. Dvě tisíciletí je 
mezi námi a kdo tohoto Spasitele 
přijme vírou do svého srdce, po-
zná, že andělé měli pravdu.  
 
A ten pokoj, ta skutečná záchrana 
našeho nepokojného, Bohu ne-
přátelského života, ten není jen 
pro někoho, není to pokoj lidem 
dobré vůle.  
 
Ten vánoční div je v tom, že je to 
pokoj nabídnutý všem bez rozdílu. 
Však i ekumenický překlad čte: 
„pokoj mezi lidmi, Bůh má v nich 
zalíbení.“ Ta dobrá vůle je na stra-
ně Boží, nikoliv na naší - na to 
jsme Bohu příliš odcizeni ve své 
pýše. A to je to největší tajemství 
narození Ježíše Krista, který je 
naším Pánem a Spasitelem, že 
Bůh má v nás zalíbení. Asi znáte 
smutný bonmot: „Čím více poz-
návám lidi, tím víc miluji psy.“ Pán 
Bůh nás poznal dokonale. Ví, co 
jsme zač, a přece slyšíme z úst 
jeho andělů, že si nás oblíbil. Říká 
nám své ano, i když my jako lid-
stvo říkáme všem jeho přikázáním 
své pyšné NE. Bůh nečeká, až my 
jej začneme milovat, to by se ni-
kdy nedočkal. On poslal svého 
Syna jako Spasitele, a tím nám 
ukázal, že mu o nás jde, protože 
má v nás zalíbení.  
 
To nikdy nepochopíme, můžeme o 
tom pochybovat, ale nemůžeme to 
změnit. Neboť se skutečně narodil 
Ten, v němž se zjevila Boží láska k 
nám všem bez rozdílu.  
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Screenshot z filmu Pelíšky  
 
ZAMYŠLENÍ  
 
Už máte sadu na odlévání olova?  
 
Filipika proti novoročním veršíkům 
 
Přichází neděle a někde možná už 
byla, kdy nám budou zdarma na-
bízeny novoroční veršíky. Papírky 
vyšší gramáže z jedné strany ozdo-
bené vatovou fotkou klidné pří-
rody a z druhé strany vyplněné 
nějakým „náhodným“ veršem z 
Bible, budou vyloženy jeden přes 
druhý na tácu. Každý si bude mo-
ci vzít jeden, ale někdo si vezme 
dva nebo tři, aby dal těm, co ne-
byli. Řada lidí bude povzbuzena. 
Jejich veršík promluví právě do 
jejich osobní situace. Bude to 
„ten“ veršík pro „tento“ nový rok. 
Ať už si vytáhnete Jeremiáše 
29,11; Izaiáše 53,4 nebo Židům 
3,13, veršík vám bude připadat 
zcela aktuální. 

 
Pokud jste vy, kdo tuto vulgární 
křesťanskou tradici provozujete, 
veršíky pro příští rok dosud nena-
tiskli, dovolte mi prosím doporučit 
vám také tuto vánoční sadu na 
odlévání olova. Náhodné tvary 
rychle zchlazeného kovu vám po-
skytnou více prostoru ke spe-
kulacím o zvláštních významech, 
které zcela neodpovídají realitě. 
Výhodou je i to, že se členům va-
šeho sboru Bible nestane žánrově 
podobná Heslům Jednoty bratrs-
ké, nýbrž bude při této aktivitě 
zavřena a odložena stranou dále-
ko od nebezpečí vytrhávání veršů 
z kontextu. 
 
Pokud však na tisku veršíků a 
jejich distribuci trváte, dovolte mi 
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prosím navrhnout do seznamu i 
následující verše, které se v Bibli 
rovněž nachází a u nichž neexi-
stuje žádný důvod k jejich diskri-
minaci. Mezi mnou navrhované 
verše, které jsem podle potřeby a 
situace střídavě kopíroval z Čes-
kého ekumenického překladu a 
Českého studijního překladu, se 
počítají následující. Zkuste si u 
každého z nich představit, jak by 
asi vypadal dotyčný, jenž by si 
takový veršík „líznul z balíčku“. 
 
Příkazy, s nimiž nikdo nesouhlasí 
 
Ať na tebe nepřijde oděv z dvojího 
druhu vlákna.  

(Levitikus 19,19b) 
 

Nestříhejte si dokola skráně své 
hlavy a nekaz si skráně své brady.  

(Levitikus 19,27) 
 

Do Hospodinova shromáždění ne-
vstoupí, kdo má rozdrcená varlata 
nebo uříznutý pyj. 

(Deuteronomium 23,2) 
 

Neboť jestliže si žena nezahaluje 
hlavu, ať se už také ostříhá.  

(1. Korintským 11,6) 
 

Cožpak vás sama příroda neučí, že 
pro muže jsou dlouhé vlasy han-
bou, kdežto pro ženu ctí?  

(1. Korintským 11,14n) 
 
Verše, které není radno vytrhnout 
z kontextu 
 
 
 

Přestože přeháňky byly zadrženy 
a jarní déšť nepřišel, měla jsi drzé 
čelo prostitutky, odmítla ses stydět.  

(Jeremiáš 3,3) 
 

A on odhodil ty peníze v chrámě a 
utekl; šel a oběsil se.  

(Matouš 27,5) 
 

Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, 
kterého máš nyní, není tvůj muž. 

 (Jan 4,18) 
 

Obřízka má smysl, jestliže zacho-
váváš zákon. Jestliže však zákon 
přestupuješ, je to, jako kdybys 
nebyl obřezán.  

(Římanům 2,25) 
 

Jestliže však jeden druhého kou-
šete a požíráte, dejte si pozor, aby-
ste se navzájem nezahubili. 

 (Galatským 5,15) 
 
Násilí, u nějž doufáme, aby se bylo 
nestalo 
 
Všechno, co bylo v městě, vyhubili 
ostřím meče jako klaté, muže i ženy, 
mladíky i starce, též skot a brav i 
osly.  

 (Jozue 6,21) 
 

Jestliže bude mít někdo umíně-
ného a vzpurného syna, který ne-
poslouchá svého otce a svou mat-
ku, a přestože ho kárají, je nepo-
slouchá, […] Všichni muži jeho 
města nechť na něj házejí kamení, 
aby zemřel.  

(Dt 21,18.21a) 
 

Proto jej pronásledovali, chytili jej 
a uťali mu palce na rukou i u 
nohou.  

(Soudců 1,6b) 
 

Tu vyšly z lesa dvě medvědice a 
čtyřicet dva dětí z nich rozsápaly. 

 (2. Královská 2,24b) 
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Blahoslavený, kdo vezme tvé děti 
a roztříští je o skálu.  

(Žalm 137,9) 
 
Misogynie, tj. silně nepřátelský 
postoj vůči ženám 
 
Je totiž neslušné, aby žena mluvila 
ve shromáždění.  

(1. Korintským 14,35) 
 

Učit ženě nedovoluji. Žena nemá 
mít moc nad mužem, nýbrž má se 
nechat vést.  

(1. Timoteovi 2,12) 
 

Tak… doufám, že jste si tu sadu 
na odlévání olova neobjednali, 
protože jdu mluvit vážně. 
 
Vyjímat z kontextu hezké a pří-
jemné veršíky je stejný omyl, jako 
vyjímat z kontextu velmi zvláštní 
verše, u nichž chceme v zájmu 
zdravého rozumu apelovat na 
historickou podmíněnost. Židům 
3,13 a Izaiáš 53,4 jsou stejně 
historicky podmíněné jako Levi-
tikus 19 nebo Ezechiel 23 (jejž 
jsem radši ani necitoval). Míra 
historické podmíněnosti je vždy 
naprosto stejná.  
 
Bibli nelze rozdělit na kategorii 
„obecně platných veršů“ a „histo-
ricky podmíněných veršů“. To by 
technicky vzato bylo popřením 
principu plenárně-verbální inspi-
rovanosti, což bychom zvláště my 
konzervativní nesli velmi těžce. 
 
Úplně každý verš, a to i ten, který se 
zdá být docela „normální“, je histo-
ricky podmíněný. Přehlížet Pavlův 
zákaz dlouhých vlasů u mužů a pak 

bazírovat na jeho izolovaných 
misogynních verších je omyl. Ape-
lovat na „nezanedbávání společ-
ných shromáždění“ (Žd 10,25) a 
nespatřit při tom historickou si-
tuaci křesťanů v prvním století 
vede k omylu. Aplikovat Jeremiáš-
ovy „myšlenky o pokoji“ do osobní 
situace a nevnímat jeho původní 
posluchače znamená mýlit se.  
 
Podobně je to v Bibli se vším a 
všude. Proto není správné prová-
dět okázalou exegezi jedné nepří-
jemné pasáže (Mt 24,34; 1K 
14,27) a druhou brát tak, jak je, 
protože se mi hodí (Zj 20), byť k 
povzbuzení obyčejných lidí (Iz 
53,4). 
 
Proto závěrem navrhuji, aby se 
novoroční veršíky zrušily. Jistě vás 
napadne, že přeci normální lidé to 
takhle neberou, že to přeháním. 
Berou. Nepřeháním. Já jsem byl 
jedním z nich a to se drze po-
kládám za (alespoň) průměrně 
igelitentního člověka. A každé ne-
dorozumění, falešné naděje, slepé 
nadšení a popřípadě zklamání pa-
dá na hlavu toho, kdo nevysvětlil, 
že Bible není trhací kalendář. 
Jenže „jak mohou uvěřit, jestliže 
sami neslyšeli“ (Ř 10,14)? 
„Ovšemže slyšeli“ (10,18), říkám 
spolu s Pavlem! 
 
Výše uvedené „nenormální“ verše 
vás mohou znechutit a pohoršit. 
To se stává, když čtete Bibli a 
nevíte nic o lidech a době, kdy 
byla napsána.  
 

Michael Buban 
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Screenshot z filmu Pelíšky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentář  
 

Jsem rád za tento článek. Vím, že 
toto je letitá praxe v některých 
sborech (možná v mnoha sborech) 
Církve bratrské, Křesťanských 
sborů a BJB, možná se to provo-
zuje i v jiných církvích na silves-
trovských nebo novoročních shro-
mážděních. Chápu, že ti, kteří no-
voroční veršíky připravují, i ti, 
kteří si je pak "vytahují", činí tak 
v dobré víře. Já sám jsem se toho 
také mnohokrát účastnil. Některý 
rok se mi skutečně stalo to, co 
bylo obsahem toho "mého" verší-
ku, jiný rok ne.  
 

V posledních letech mám velké 
pochybnosti, zda toto je správné. 
Vím o sboru, kde si novoroční he-
slo nevytahují jen jednotliví věřící, 
ale kazatel vytáhne i heslo pro celý 
sbor. O tomto verši pak řekne, že 

je to vzkaz od Boha pro tento sbor 
pro příslušný rok a následně tomu 
věnuje nedělní kázání. Mám oba-
vu, že tato praxe hraničí s magií a 
s věštěním. V Písmu jsem nikde 
nenašel pokyn, abychom zapsané 
Boží slovo rozkouskovali, vytrhli z 
kontextu, a pak si jednotlivé verše 
losovali. Pokud má někdo opačnou 
informaci, opravte mne, prosím.  
 

Mám za to, že touto praxí se sna-
žíme "donutit" Pána Boha, aby k 
nám mluvil. Co když On ale chce 
zrovna nyní mlčet? Samozřejmě, 
Pán Bůh si může v některých 
případech, jak On sám chce, tyto 
novoroční veršíky použít k oslo-
vení jednotlivých lidí i celého sbo-
ru, ale mám obavu, že není sprá-
vné, pokud věříme, že nás Pán 
takto "musí" každoročně oslovit. 
Byl bych pro opuštění této praxe. 

Screenshot z filmu Pelíšky 
 

J. Topf 
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Z HISTORIE
 
Dětská vánoční slavnost 
 
Sestra Lydia Kolátorová (1882 – 1960) napsala v roce 1925 rady učitelům 
nedělní besídky, jak připravit dětskou vánoční slavnost: 
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Lidia Kolátorová 
časopis Nedělní Besídka 1925 
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Tvé sny 
 
sedím za stolem 
a přemýšlím 
 
přemýšlím o tom 
jak to všechno začalo 
 
přemýšlím o tom 
kde všude jsem 
udělal chybu 
 
přemýšlím o tom 
jak jsem zklamal 
kolikrát jsem ublížil 
ublížil  
zranil 
ponížil 
 
za těmi dveřmi 
které dělí můj svět 
od toho 
skutečného světa 
lidé myslí na jiné věci 
co nakoupit? 
co uvařit? 
jaké dárky dát? 
jak se zastavit? 
 
cítím s nimi 
 
cítím s nimi 
ale nedokážu s tím 
nic udělat 
 
nedokážu prožívat 
to samé 
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kde je má 
vánoční nálada?  
kam se ztratila? 
a byla tu někdy vůbec? 
co to vlastně znamená? 
mé oči se noří 
do hořícího plamínku svíčky 
která ozařuje stůl 
i všechny pravdy 
které nikdy neodhalíme 
 
vpíjím se do toho světla 
a nevnímám tmu 
která po mně natahuje  
kostnaté ledové prsty 
necítím, jak mě svírají 
necítím vůbec nic 
 
ten plamínek 
ten mi připomene 
jaké to asi bylo 
když ses narodil ty, Pane 
 
jak ta velká hvězda asi zářila? 
pálily z ní oči? 
kdo všechno si jí všiml? 
všimla bych si jí i já, 
kdybych se v noci  
dívala do nebe? 
 
přemýšlím 
 
přemýšlím a říkám si 
co bychom dělali dnes 
kdyby se ta hvězda 
objevila zase 
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ten plamínek 
ten mi připomene 
jaké to asi bylo 
když na tebe dýchala zvířata, Pane 
byl to horký dech 
plný laskavosti 
přestože zvířata nevěděla 
co se děje 
i když – co když to možná věděla? 
co když to věděla 
celou tu dobu? 
komu by to pak 
mohla prozradit? 
co když to celou dobu tušila? 
 
ten plamínek 
ten mi připomene 
jaké to asi bylo 
když za tebou táhli mudrci, Pane 
byla jim zima? 
nebo je zahříval kožich 
jejich velbloudů? 
nebo ta velká hvězda? 
co když jsi je zahříval ty,  
svou láskou, Pane? 
 
představuji si 
jak se za tebou táhnu i já 
jako pastýř 
jako král 
jako chudý 
jako bohatý 
a nevím, co sám bych ti dnes dal 
nic hmotného nepotřebuješ 
to odmítáš 
chceš snad moje srdce 
které je celé křivé 
plné ran? 
jak bys mohl 
po něčem takovém toužit? 
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co všechno jsi už tenkrát věděl 
když jsi tam sám tak ležel? 
naslouchal jsi noci? 
naslouchal jsi tichu? 
nebyla ti zima? 
 
co když jsi mě už tenkrát znal? 
co když jsi věděl o tomhle dni? 
kdy budu sedět za stolem 
a ptát se na vše 
co mě trápí? 
 
nevím, jak jsi vypadal, Pane 
nevím, co přesně  
jsi měl na sobě, Králi 
nevím, jak ten chlév  
vypadal, Spasiteli 
jako stáj? 
jako hrad? 
 
ale Tvé oči 
 
Tvé oči jsou to, co vím 
co vidím 
které vídám každý den  
a každou noc 
 
jsou pořád stejné 
 
vidím se v nich 
vidím vesmír v nich 
 
a nečekám 
své srdce ti dávám 
nic jiného ti dát nechci 
nic jiného ty přijmout nechceš 
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utápím se v těch Tvých očích i dnes 
 
sedím za stolem 
nořím se  
do plamínku svíčky 
a nechávám,  
aby tma mě pohltila 
 
už nejsem tady 
na tomhle světě 
 
jsem ve Tvém světě 
jako tenkrát 
tenkrát před těmi lety 
 
plamínek svíčky stůl pravda noc 
šedivá šedivá šedivá 
Tvé planety v očích 
Tvá hudba v uších 
Tvé světlo v srdci 
místo srdce Měsíc 
místo duše hvězdný prach 
osamělých dnů 
 
ach, Pane – 
vezmi mě 
do svých snů 
 
 

                                      Tvoje Dítě 


