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Milí bratři a sestry,           Vánoce 2017 

 

 „A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, vyptejte se pilně na to děťátko, a když 

naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.“    Mt 2, 8 
 

 Kralický překlad věty krále Heroda, jíž tajně povolává své mudrce, podrobně se jich vyptává na 

čas, kdy se objevila hvězda, ukazující na Ježíšovo narození, a posílá je do Betléma, aby tam to nově 

narozené dítě vypátrali, nalezli a oznámili mu to, aby se mu i on šel poklonit. A oni poslušně jdou, 

před sebou mají hvězdu z východu a dojdou až k tomu místu, kde bylo to dítě. Zaradují se velikou radostí, 

uvidí ho i s jeho matkou Marií, dají mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu, a pak jinudy odcestují do 

své země, aby se k Herodovi už nemuseli vracet. Ale proč vlastně? 

Vždyť jim ten Herodes přece řekl, že se mu, tomu děťátku, chce především přijít poklonit. A oni 

by se k němu, k Herodovi, i navrátili, kdyby jim nebylo ve snu řečeno, že se k němu vracet nemají. Co 

však ve skutečnosti znamená ono jděte, pilně se na to děťátko vyptejte a až ho najdete, oznamte mi 

to… Především to, že se Herodes vyděsil, resp. znepokojil nad tím, že se kdesi narodil jakýsi král Židů a 

všichni se mu hned chtějí klanět. A to podle starého proroctví, že se tak stane v judském Betlémě, z něhož 

vyjde nový pastýř izraelského lidu Božího. 

Jenže to Herodovo poslání míří ještě jinam: nabádá jím nejen své mudrce, ale vlastně tak trochu i 

nás všechny, abychom za tím dítětem až do Betléma šli, pilně se na něj vyptali a až ho najdeme, 

mohli to zvěstovat, oznámit jemu jakoby nazpět. Ale nejen jemu! Místo Ježíšova narození tehdy hledal 

kdekdo, od těch mudrců, přes Heroda až po velekněze a zákoníky, všechny to nejen že znepokojilo, ale 

rovnou ho chtějí jít hledat a klanět se mu. Není to tak trochu výzva pro nás všechny? Vyptávat se na 

Ježíšovo narození, případně jít za ním a až ho najdeme… 

A není právě období Vánoc tou nejlepší dobou ke hledání a nalézání toho právě se narodivšího 

Mesiáše, období k tomu jít třeba i do kostela, k vánočním bohoslužbám poslechnout si zvěst o narození 

Krista a třeba i sami ve svých srdcích a myslích hledat pro něj místo? A zvěstovat ono evangelium, tu 

dobrou zprávu o tom, co se v těch dnech vlastně stalo i dále, po vší zemi a třeba i všem lidem? Při 

náboženství pro mladší děti se jedna účastnice zeptala, proč musel náš letopočet vzniknout právě 

narozením Krista a nemohlo se jít buď dál, abychom neměli žádné před a po anebo proč zrovna Kristus… 

Ne, že by se nikdo jiný v těch dobách přelomu letopočtu nenarodil, ale narozením Pána Ježíše se 

vlastně pro všechen lid začíná nejen nová etapa našich, lidských, dějin, a třeba nám ta otázka má být 

právě tím pozváním nejen ke společnému slavení, ale hlavně, a především k tomu jít a hledat to nově 

narozené dítě, ten nový život, který se nám Ježíšovým narozením mimo jiné otevírá. Jít, hledat a třeba 

i nalézt to, proč je každý rok slavíme a připomínáme si ten slavný zázrak, jež se udál v judském Betlémě. 

A jež se třeba děje i v každém z nás. 

Vždyť všichni jsme svým způsobem stále na cestě. Na cestě k Božímu království, k druhým 

lidem, ale i k sami sobě, abychom si znovu a znovu mohli připomínat, kdo je vlastně ten nově narozený 

král Židů a před kým bychom se měli zastavit a vrátit se ne k Herodovi, ale k tomu, co je v životě 

správné. Do svých rodin, do toho, co z nás dělá lidi. Ke svým blízkým a třeba i sami k sobě. Amen. 

 

 4. neděle adventní  24.12. v   9.00 hod. dětská vánoční slavnost 

 Boží hod vánoční 25.12. v   9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

 Štěpána mučedníka  26.12. v   9.00 hod. bohoslužby (káže vikář Jan Hrudka) 

 Starý rok  31.12. v 16.30 hod. poslední bohoslužby v roce 

Nový rok  1.1. v   9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

 

 Milí bratři a sestry, děkujeme Vám všem, kteří jste i v tomto roce podporovali dílo Páně v 

našem sboru. Děkujeme, že jsme se mohli setkávat při shromážděních nebo u Vás doma. Děkujeme za 

Vaše dary, saláry, sbírky i za Vaši práci pro sbor. Máme radost, že s Vámi můžeme tvořit společenství, 

jehož Pánem je Kristus. Přejeme, aby on sám přinesl do Vašich domovů světlo lásky, radosti a pokoje. 

 

 Jan Hrudka, vikář       Michal Sadílek, kurátor 


