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Bylo to několik dní před Vánocemi. Sál sboru Armády spásy 
v jednom holandském městě byl krásně vyzdobený. Na 
obrovském vánočním stromě zářila světla, hvězdy i červené 
a stříbrné koule. V této hřejivé a přívětivé atmosféře byly 
stoly prostřené k vánočnímu jídlu. Očekávalo se, že na večeři 
přijde asi 100 hostů.
Se všemi přípravami kolem jídla a spoustou dobrovolníků, 
kteří dokončovali poslední maličkosti, jsem velmi toužila 
po chvilce klidu a času na modlitbu. Cítila jsem se trochu 
vystresovaná a opakovaně jsem se ptala sama sebe, zda bude 
vše v pořádku, jestli je jídlo dobře připravené a bude mít 
správnou teplotu, jestli je dobře připravené uvítání a péče 
o hosty, jestli přišli všichni dobrovolníci a tak dále. Mezi 
jednotlivými jídly jsem měla mluvit o významu Vánoc pro 
život v současnosti.
Nahoře byla tichá místnost a já jsem se rozhodla, že tam 
pár minut v tichosti posedím. Když jsem tam vešla, uviděla 
jsem, že tam sedí Rudie. Rudie byl můj speciální přítel. Byl to 
hluboce věřící zralý křesťan a nadaný umělec, maloval 
a vyráběl keramiku. Byl také mentálně postižený..
I když byl členem sboru, nebyl s ostatními, protože mu dělalo 
potíže pobývat dlouho v místnosti, kde bylo příliš mnoho 
podnětů.
Seděl tam v tichosti a maloval vánoční obrázek. Přitom si 
pro sebe zpíval jednu starou holandskou píseň: „Co uděláš 
s Ježíšem, Božím synem“.

Co uděláš s Ježíšem, Božím Synem?,
závažně teď zní.

Je tvé srdce i tvůj hlas jemu oddaný?
Co uděláš s Ježíšem, Božím synem?

Toužíš po tom,
abys prožíval opravdový mír a klid, 

aby tě naplňovala radost
a obklopovalo světlo?

Pak pojď k Spasiteli,
neboť trvalý pokoj ti nemůže dát nikdo jiný, 

jen Ježíš.

Atmosféra v místnosti byla tak pokojná, že se pro mě v tu 
chvíli stala svatým místem. Místem, kde jsem mohla zakou-
šet Ježíšův pokoj. Byla to pro mě chvíle, kdy jsem si znovu 
velice jasně uvědomila, že všechno je to o Ježíši, který je 
Knížetem míru. V tu chvíli mi ze srdce zmizel stres a usadil se 
tam pokoj. Pro mě se tento okamžik stal „vánoční zkušeností“ 
roku.
Jan, jeden z Ježíšových učedníků, zapsal ve 14. kapitole 
27. verši tato jeho slova: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj 
vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 
nechvěje a neděsí!“
Při všech horečných přípravách, večírcích, večeřích a zdobení 
bylo velmi snadné zapomenout, že se to všechno týká Ježíše.
Se srdcem naplněným klidem a mírem Pána Ježíše jsem 
mohla sdílet tento pokoj s hosty, kteří prožili krásné chvíle 
u vánoční večeře.
Pro každého z nás vyvstává otázka: Co uděláš o Vánocích 
a během všech ostatních dnů (nového) roku s Ježíšem, Božím 
synem?

Majorka Janneke Rozema

CO udělÁTE S JEžÍšEM, BOžÍM SYNEM?
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Myslím-li na Vánoce, první myšlenka, která mi vyta-

ne na mysli, je „pokoj na zemi“. Také si vzpomínám na 

některé příběhy z války, kdy se na Štědrý večer zastavily boje 

a utichla palba.

Asi nejznámější je příběh z 1. světové války. Na Štědrý 

večer ztichly zákopy, přestalo se střílet a bojovat. 

Nevím, na které nepřátelské straně to začalo, jestli to byli 

Němci nebo ta druhá strana. Začali zpívat Tichá noc, svatá 

noc a nakonec všichni společně zpívali o míru ve světě.

Ale mír tenkrát nebyl a není ani dnes.

Jaký důvod máme k tomu, že o Vánocích mluvíme

o míru na zemi a očekáváme ho? Můžeme samozřejmě 

říct, že je součástí poselství andělů, kteří chválili Boha 

slovy: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi 

lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Musíme upřímně říct, že v době, kdy se narodil Pán Ježíš, 

žádný mír nebyl. 

Římané okupovali Izrael. 

Mudrci našli Ježíše v Betlémě, ale museli se vracet jinou 

cestou (Matouš 2,12), protože Herodes neměl mírumilovné 

myšlenky při pomyšlení na nově narozeného krále. 

Josef musel kvůli Herodovým vojákům utéct s malým 

Ježíšem a Marií do Egypta.

Ne, v době narození Pána Ježíše opravdu nebyl mír. 

A stále není mír na zemi. Příliš mnoho lidí žije tam, kde 

se válčí. Příliš mnoho žen a dětí je v nebezpečí a musí 

utíkat. Příliš mnoho mužů navzájem bojuje a nenávidí se. 

Na tomto světě vládne strach, násilí, korupce, nenávist, 

a zdá se, že mír je mnohem vzdálenější, než byl kdykoli 

předtím.

Kde se vzala ta myšlenka, že Vánoce znamenají mír na 

zemi? Je jisté, že pochází z příběhu o pastýřích. Pravdě-

podobně našli největší pokoj, když našli Ježíše a viděli 

v něm Spasitele všech lidí.

Ne, navenek se v jejich životě nic nezměnilo. Byli stále 

odvržení společností, protože byli pastýři. Jejich vlastní 

zem stále okupovali Římané. Ale uviděli Ježíše a v něm 

se setkali s láskou a pokojem samotného Boha. A mo- 

hli pokračovat ve své cestě a chválit Boha. „Pastýři se pak 

navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli 

a viděli, jak jim to bylo řečeno.“

V tom je ten vánoční pokoj: osobně se setkat s Ježíšem, 

uvidět v něm Spasitele a přijmout Boží lásku a pokoj.

Svět se nezmění. Okolnosti, ve kterých se nacházíte, 

mohou zůstat stejné. Přesto je úplně změní Boží láska 

a pokoj ve vašem srdci – a můžeme Boha oslavovat nejen 

o Vánocích, ale po všechny dny našeho života.

majorka Attie van Wagtendonková

MÍR NA ZEMI
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Pro děti v mnoha zemích na světě jsou Vánoce časem 

velikého očekávání a vzrušení.

O Vánocích se správně klade důraz na radost dětí, 

neboť ten nádherný vánoční příběh je o příchodu 

dítěte – Krista, o němž čteme v lukášově evangeliu:

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře 

Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 

Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spra-

voval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého 

města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, 

do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, 

poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat 

s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když 

tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila 

svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a po-

ložila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod 

střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem 

a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při 

nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem 

nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: Ne-

bojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude 

pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus 

Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Na-

leznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned 

tu bylo s anděly množství nebeských zástupů a takto 

chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi po-

koj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé 

od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do 

Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám 

Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to 

děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, 

co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to usly-

šeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria 

to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 

Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za 

všechno. Co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

(Lukáš 2,1–20 EP)

Vánoční příběh je pro všechny lidi jakéhokoli věku z jaké-

hokoli kulturního prostředí. Je o tom, jak Bůh přišel jako 

děťátko na tento náš obyčejný každodenní svět, aby mohl 

s námi a mezi námi žít. Kristův příchod o Vánocích změnil 

směr lidských dějin.

Rádi se díváme na to, co považujeme
za krásný idylický obrázek prvních Vánoc.

Chlév je ale sotva vhodné místo,
aby se tam narodilo děťátko.

Skutečnost je taková,
že pro Ježíše nebylo místo.

Tato skutečnost je stejná i dnes, kdy jsou Vánoce zkomer-

cializovány do té míry, že většinu času, energie a pozor-

nosti zaměřujeme na jiné věci. Jsme tak zaměstnaní, že 

nám nezbývá prostor ani čas na to, abychom si připomí-

nali, že Vánoce jsou oslavou dítěte Ježíše. 

Bůh přišel na tento svět pro chudé, obyčejné 
lidi, ne jen pro krále a vladaře. Narození Božího 

Mesiáše oznámili andělé skupině pastýřů.
Je to nádherné pomyšlení,

že Bůh přišel do reality naší lidské 
existence a přišel bez jakékoli diskriminace 

pro obyčejné pokorné lidi.
Jamese Irwina, jednoho z mála astronautů, kteří kráčeli 

po měsíci, se zeptali na jeho zkušenosti z vesmíru. Mluvil 

o tom, jak je důležité zkoumat vesmír a jak to pomohlo 

lidstvu v oblasti medicínského výzkumu, v oblasti nových 

technologií a k většímu pochopení vesmíru, ve kterém 
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žijeme. Potom pokračoval a popisoval, jak žasl, když se 

z nesmírné dálky ve vesmíru díval na naši malou modrou 

planetu a uvědomil si, jak je krásná a jedinečná. Také mlu-

vil o zázraku, který prožil, když stál v roce 1971 na měsíci 

a pozoroval východ země. Řekl, že pro dobro lidstva je 

důležité, že má člověk možnost chodit po měsíci, ale že 

je mnohem důležitější, že v Ježíši přišel Bůh na náš svět 

a chodil po zemi. Příchod Ježíše na svět umožnil mnoho 

věcí: můžeme poznat naději a lásku, můžeme se radovat 

z osobního vztahu s Bohem-Stvořitelem, můžeme proží-

vat odpuštění špatností, které děláme, můžeme v tomto 

neklidném světě zakoušet pokoj a pocit, že někam patříme.

Je smutné, že ve světě stále vidíme tolik nespravedlnosti, 

nenávisti, násilí a korupce, až nás to někdy přivádí k napro-

stému zoufalství. Kéž by svět uviděl ten největší dar, který 

nám Bůh v Pánu Ježíši dává, a uchopil ho.

Slova písně majorky Joy Webbové „Vstup do našeho svě-

ta!“ odrážejí touhu a prosbu, protože bez Boha je náš svět 

politováníhodným místem:

Zdá se, že všechno kolem nás ovládá temnota,

pravda a láska slábnou, mír je nejistý.

A jestli tě potřebujeme, potřebujeme tě teď!

Vstup do našeho světa,
vstup do našeho světa právě teď, Pane Ježíši!

lidé jsou osamělí, děti pláčou hlady,
muži si navzájem nedůvěřují a nenávistně proti 

sobě bojují. 
A jestli tě potřebujeme, potřebujeme tě teď!

Tváří v tvář takovému zmatku
se naděje vytratila,

muži ztratili víru, zapomněli, jak se modlit.
A jestli tě potřebujeme, potřebujeme tě teď!

Díky Bohu, že to takto nemusí být, náš svět se může změ-

nit. Jestli se to ale má stát, je potřeba, aby každý z nás 

prožil proměnu srdce, aby naše srdce byla proměněna 

takovým způsobem, že se život, jaký pro nás Bůh zamýšlel, 

stane skutečností skrze jeho Syna, Ježíše. Není divu, že se 

andělé radovali a zpívali „Sláva na výsostech Bohu…“

(Lukáš 2,14).
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Existuje jedno slovo, které se v půli prosince vždycky vynoří.
Je to slovo „mír”.
Mír je s Vánocemi nerozlučně spojený.
Vánoce dýchají pokojem.
Mír na zemi.
Pokoj těm, v nichž má Bůh zalíbení.

Toto poselství přinesli nebeští andělé pastýřům na polích 
před více než dvěma tisíci lety.
Andělé jim oznámili, že Ježíšovo narození znamená pokoj na 
zemi.

Od té doby se slovo „mír“ vznáší nad zemí jako slib.
A my lidé tomu nemůžeme uniknout.
Toužíme po tom a zápasíme s tím.
A sami sebe se ptáme: Znamená opravdu narození Pána Ježíše 
mír na zemi?

Jak to jde dohromady s tím, co se ve světě děje?

Ve zprávách se pravidelně objevují obrazy z válek..
Zničená města.
Lidi na útěku
hledající bezpečí a ochranu,
hledající novou budoucnost.

A k tomu všemu
stále nejsme schopni vyřešit chudobu.
Stále tu jsou trpící lidé.
Stále tu jsou děti vyrůstající v beznaději.

Zdá se, že stále víc lidí žije ve strachu.
Den za dnem narůstá násilí.
Je těžké věřit v mír na zemi.

Starozákonní prorok Nahum zažíval ve své době totéž. 
Utěšuje svůj lid slovy:
“Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje 
pokoj“ (Nahum 2,1a).

Nahum to vidí před sebou.
Zítra bude mír.
Přijde dlouho očekávaný Syn Davidův.
Ve světě bude zanechávat stopu pokoje,
stopu, kterou nikdo a nic nebude moci zahladit.

Když se díváme na život Pána Ježíše od narození po vzkříšení, 
musíme s Nahumem souhlasit.
Ježíš nám ukázal cestu, jak můžeme dosáhnout pokoje.

Je o odpuštění a o tom, že uděláme první krok.
Je o lásce a péči.
Je o sdílení,
o spravedlnosti.
Je o prolamování zdí a překračování hranic.

Bůh svůj slib neodvolává.
Počítá ale s naší spoluúčastí.
Chce, abychom k tomu přispěli.

Kéž si o letošních Vánocích znovu uvědomíme, že musíme 
uskutečňovat mír v našem vlastním životě.
Bude to možná malý začátek.
V celosvětovém měřítku to bude možná maličký příspěvek.
Ale vánoční příběh ukazuje, že tak to všechno začalo.
Začalo to narozením děťátka, které ale vyrostlo v muže. 
V muže, který v těžkých a náročných podmínkách přinesl 
pokoj.  A každý, kdo se s Ježíšem setkal, zakusil tento pokoj 
ve vlastním životě. 
Takový člověk ví jedno: Když můžu prožívat pokoj ve svém 
vlastním životě, může se to stát i ve světě, který mě obklo-
puje.

Přejeme vám všem radostné Vánoce a Boží pokoj v roce 
2017.
 
Majoři Tonnie a Ria Scholtensovi

VÁNOČNÍ SlOVO MAJORů TONNIEHO A RII SCHOlTENSOVÝCH
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SlOVO, KTERé uZdRAVuJE

Svědectví Pavla Dirdy, stoupence sboru AS Brno
Pochází z romské rodiny. Většinu svého života byl 
profesionální hudebník, nyní hraje chvály pro Ježíše 
Krista.

Moje manželka mi nechávala na stolku Dobrou setbu, bibli-
cké čtení na každý den. Přestože jsem byl často opilý, četl 
jsem ho a Boží slovo na mne působilo. Zajímavé je, že dříve 
jsem četl i Bibli, ale nic mi to neříkalo. Boží slovo ke mně 
začalo mluvit až pod vlivem přímluvných modliteb.
Tři týdny před tím, než jsem dal svůj život Ježíši, jsem měl 
duchovní sen. Zdálo se mi, že hraji před velkým publikem 
a klávesy přestaly hrát. Taková hrůza pro hudebníka! V tom 
snu jsem se modlil: „Pane Ježíši, Ty můžeš všechno, oprav 
klávesy a já jsem Tvůj.“ Klávesy náhle začaly hrát. Ráno jsem 
se vzbudil nezvykle radostný. Za pár dní k nám přišel Igor 
Mamojka, pastor sboru. Modlil se za mne a vedl mě, abych 
se v modlitbě Bohu odevzdal. Největší zážitek po modlitbě 
za spasení byl, jak ze mne všechno spadlo. Nikdy jsem 
neznal, co je pokoj. Moji neustálí průvodci – strach a úzkost 
– zmizeli. Pán Ježíš se mne dotkl, uzdravil moji duši i tělo 
a zbavil mě všech závislostí. Dříve jsem kouřil jednu cigaretu 
za druhou, ale teď již skoro 3 roky nekouřím vůbec. Alkohol 
a drogy odešly hned a během pár týdnů také antidepre- 
siva. Bůh mě plně vysvobodil. Do svých 45 roků jsem nikdy 
nehrál střízlivý. Ale teď zpívám a hraji šťastný. Inspirací 
k novým písním je pro mne odpouštějící láska mého Spa- 
sitele, který se stal smyslem mého života.
U Romů jsou silná rodinná pouta. Když jsem uvěřil já, nasta-
la úžasná řetězová reakce. Uvěřili tři moji bratři. Pak nás Bůh 
vyslyšel, když jsme se modlili za moji maminku a sestru. Brzy 
uvěřila maminka a také sourozenci mé manželky. Do naší 
rodiny přišla velká Boží milost. Jsem velice vděčný za to, co 
pro mě a moji rodinu Bůh vykonal a koná.

Pavel Dirda

dÍKuVZdÁNÍ

Děkuji za život nový,
který jsi mi, Bože, dal.
Budu zpívat žalmy Davidovi,
děkovat za krev Ježíšovu,
co na kříži za mě proléval.

Chci chválit Tvé svaté jméno
a sklonit se před tvou tvář.
Vždyť Ty víš jaký jsem já býval
a jakého mě teď už máš.

Otvírám ti svoje srdce
jako bránu dokořán.
Zazpívám Ti chvalozpěvy,
celý se Ti odevzdám.

Buď Ty navždy mojim Pánem
a já Tvůj věrný služebník,
věřím, že se jednou sejdem,
v Tvém NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ.

Jiří Zámečník
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JOSEf, Muž SE SNY Od BOHA

Podplukovník Ken Hawkins vidí,
jaký význam má poslušnost
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Matouš 1,18–25; lukáš 2,4–7
Když jsme se nastěhovali do našeho nového domu, byl tam 

Edward. Znovu natřel náš dům zvenčí a vymaloval ho uvnitř. 

Brzy přišel znovu, aby vyměnil rozbité dlaždice. Za pár dní 

se porouchal vodovod a zase se objevil Edward, aby opra-

vy dokončil. Myslím si, že Josef byl něco jako Edward – byl 

vyučený tesař, ale fungoval jako obecní údržbář. Byl zkušený 

a ochotný ujmout se jakéhokoli praktického úkolu v Nazaretu 

a v okolních vesnicích.  V Novém zákoně se zdá, že je mužem 

v pozadí. Je to jako se skládankou, dá nám to práci sestavit 

jednotlivé části, abychom dostali celkový obraz jeho života. 

Bible nám říká: „Josef byl spravedlivý“ (Matouš 1,19). Je před 

námi obrázek poctivého, upřímného, spravedlivého a boha-

bojného muže.

Josefův sen
Tak jako jeho starozákonní jmenovec, měl i on sny od Boha. 

Je zřejmé, že uposlechl Boží hlas. Čteme, že se mu ve snu tři-

krát ukázal Hospodinův anděl (Matouš 1,20; 2,13 a 2,19).

První Josefův sen dobře známe. Každý rok se opakuje při růz-

ných vánočních scénkách. Josef uposlechl Boží hlas, který ho 

vyzval k cestě z Nazaretu do Betléma, kde se mu narodil syn, 

kterému dal jméno Ježíš (Matouš 1,18–25 a Lukáš 2,4–7). 

Později varuje Boží hlas Josefa před nebezpečím. Josef po-

slechne a bere Marii a Ježíše do sousedního Egypta, aby unikli 

hněvu krále Heroda (Matouš 2,13–18). Josefova ochota vzít 

na sebe statut uprchlíka uchránila téměř jistě tuto rodinu 

před zavražděním jejich malého syna.

Josefův třetí sen vedl tuto rodinu k návratu z egyptského 

vyhnanství. Tato uposlechnutí Božího hlasu stanoví místo, 

Galileu, kde bude Ježíš žít a sloužit (Matouš 2,19–23).

Poslušnost – Josefova a naše
Matouš jasně popisuje Josefovu poslušnost. Boží stopa se do-

tkla země díky praktické poslušnosti obyčejného otce rodiny 

v běžných skromných podmínkách. 

Na rozdíl od jeho starozákonního jmenovce nečekají Josefa 

později v životě velké věci. Pokud víme, nestal se vládcem 

národa ani nenashromáždil velké bohatství. Lukáš uvádí Ježí-

šův rodokmen a říká pouze: „Když Ježíš začínal své dílo, bylo 

mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl synem Josefa, jehož 

předkové byli: Heli,...“ (Lukáš 3,23). Josef rozhodně nedosáhl 

postavení svého význačného předka, krále Davida (Matouš 

1,1). Stal se známým jen jako Ježíšův „rodič“ (Lukáš 2,41.43 

a 48).

Když Ježíš mocně kázal v synagoze svého rodného města 

Nazaretu, lidé žasli a říkali: „Což to není syn Josefův?“ (Lukáš 

4,22).

Když Ježíš povolával v Galileji své učedníky, vyhledal Filip 

Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš 

v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“  Natana-

el namítá: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ 

(Jan 1,45-46).

Nikdo neví, co se později s Josefem stalo. Marek 3,31–35 se 

zmiňuje pouze o Ježíšově matce, bratrech a snad i sestrách 

(v. 35). Je zvláštní, že se nezmiňuje o jeho otci, Josefovi. Ne-

zbývá nám nic jiného, než pouhé dohady o dalším Josefově 

životě .

Pokud jde o mne, tato nejistota o jeho dalším životě jen 

vyzvedává Josefovu důležitost. Když slyší Boží hlas obyčej-

ní lidé a poslechnou ho, nemusí je tato poslušnost dovést 

k slávě nebo k bohatství nebo dokonce k dlouhému životu. 

Ve skutečnosti v té části Afriky, kde žiji, zahrnují často 

veřejné modlitby prosbu, abychom zůstali poslušní Bohu 

i uprostřed tvrdých životních podmínek.

Bůh stále mluví do našeho života, v práci, v rodině a dokonce 

když se ocitneme v podivné  zemi.

Otázky
•	 Jak můžeme utišit hlučné hlasy v současné společnosti,  

 abychom zřetelně slyšeli Boží volání?

•	 Když jsme přesvědčeni, že jsme voláni vydat se určitým  

 směrem, jak rozpoznáme, že je to volání pravé? Existuje  

 něco, čím to můžeme vyzkoušet?

•	 Přišel okamžik, kdy Josef přestal snít a „učinil, co mu 

 přikázal anděl Hospodinův“ (Matouš 1,24). Udělal, co měl  

 – vzal si Marii! Jak poznáme my, kdy máme přestat snít  

 nebo se modlit a proměnit své přesvědčení ve skuteč- 

 nost? Máte se právě teď pustit do něčeho, k čemu vás Bůh  

 jasně volá?

•	 Co nám brání, abychom to začali dělat?

Podplukovník Hawkins je hlavním tajemníkem v Zambii
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Ahoj děti (a možná i někteří dospělí),

když jsem myslel na Vánoce a na advent, našel 
jsem na webu článek, kde bylo napsáno toto: 

“Letošní advent začíná už 27. 11. 2016. Na jednu 
stranu je to celkem pozdě, na druhou stranu je do 
Vánoc přesně 25 dní, což může být pro mnoho lidí 

dost času na pečení, nakupování, na trhy i úklid. 
V případě, že byste nestíhali, nic se přece neděje, 

protože Vánoce a advent jsou tady každý rok.” 
Jsou Vánoce opravdu o tomhle??

O nakupování, o vánočním cukroví a o dárcích?

Později jsem četl nádherný příběh, který o tom také mluví. 

Doporučuju vám, abyste si ho přečetli. 

 

ZlATÝ BAlICÍ PAPÍR
Kdysi žil jeden člověk, který musel těžce pracovat, aby nasy-

til svou rodinu. Jednou se stalo – a bylo to jen pár dní před 

Vánoci – že potrestal svou pětiletou dcerku, když zjistil, že 

spotřebovala celou roličku drahého vánočního papíru, takže 

žádný nezbyl.

S penězi taktak vycházeli, a proto ho rozzlobilo ještě víc, když 

viděl, že celý papír použila k nazdobení krabice od bot, kterou 

položila pod stromeček. Taky by rád věděl, kde vzala peníze 

na to, co bylo v krabici.

Druhý den ráno k němu dcerka nadšeně přiběhla. Podávala 

mu krabici a řekla:“Tatínku, to je pro tebe!“ Otec byl zahan-

ben a při otvírání krabice litoval, že reagoval přehnaně, když 

ji  potrestal. 

Když ale krabici otevřel, zjistil, že je prázdná, a zase se rozzlo-

bil. Přísným hlasem řekl: „Mladá dámo, ty nevíš, že když dáš 

někomu dárek, mělo by v tom balíčku něco být!“

Holčička se na něj smutně podívala a se slzami v očích zašep-

tala: „Tatínku, ta krabice není prázdná, já jsem do ní foukala 

pusinky tak dlouho, až jsem ji celou naplnila.“

Otce to nesmírně dojalo. Klekl si vedle své milované holčič-

ky a objal ji. Prosil, aby mu odpustila, že se na ni zbytečně 

hněval. 

Krátce nato přišla jeho dcerka při nehodě o život. Vypráví se, 

že její otec měl tuto zlatou krabici u své postele až do konce 

života. A kdykoli ztrácel odvahu nebo procházel něčím těž-

kým, otevřel krabici, vzal si z ní pomyslný polibek a připo-

mněl si lásku svého nádherného dítěte, které tam ten polibek 

vdechlo. 

V určitém slova smyslu každý z nás dostal neviditelnou zla-

tou krabici naplněnou bezpodmínečnou láskou a polibky – od 

našich dětí, rodiny, přátel a od Boha. Neexistuje nic vzácněj-

šího, co by kdokoli mohl mít.

Doufám, že se vám ten příběh líbil. Pokud byste na něj chtěli 

reagovat, pošlete mi prosím email na adresu

peter_beeldman@czh.salvationarmy.org nebo se podí-

vejte na FaceBook.

Kdybyste o to měli zájem, připojuji ještě obrázek největšího 

daru ze všech, který byste mohli vybarvit.

Vybarvěte nejkrásnější možný dárek (okopírujte ho 

nebo naskenujte), pošlete mi ho a já vyberu ten nejlépe 

vybarvený. Vítěz dostane malý dárek.

Obrázek pošlete nejpozději do 19. prosince na adresu:

Peter Beeldman

Sbor Krnov

Opavska 26

79401 Krnov

nebo peter_beeldman@czh.salvationarmy.org
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ARMÁdA SPÁSY
Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí 
všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno 
na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. 
Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu 
o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby 
bez jakékoli diskriminace.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj

a bez něj nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

Od Boha byl poslán člověk jménem Jan.
Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle,

aby všichni uvěřili skrze něj.
On nebyl to Světlo, ale přišel,
aby o Světle vydal svědectví.

Tento byl to pravé Světlo osvěcující
každého člověka přicházejícího na svět:
Byl na světě a svět povstal skrze něj,

ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi 
– všem těm, kdo věří v jeho jméno.

Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla,
ani z vůle muže, ale z Boha.

To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 

jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal:

„Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází
za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.“

Z jeho plnosti jsme všichni přijali,
a sice milost za milost.

Zákon byl vydán skrze Mojžíše,
milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn,
který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.

Jan 1,1.18


