
Poselství Velké noci narození Božího syna

čtení z Písma svatého Izajáš 61:1-4   

Hospodin povolá svého služebníka, aby nesl
radostné poselství – evangelium a k této 

službě jej vyzbrojí svým duchem.

   „Na počátku bylo Slovo .. všem, kteří ho 
přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří 
v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, 
ani z vůle muže, ale z Boha. A to Slovo se stalo tělem a 
přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu, jakou  má 
Jednorozený od Otce, plné milosti a pravdy“.

                        Evangelium podle Jana 1:1-14 
  Na počátku bylo Slovo 
  Začátek evangelia podle Jana je jedním z nejznámějších a jistě i nejslavněj-
ších biblických textů, ale také jedním z nejtěžších k pochopení. Zřejmě staro-
bylý  křesťanský hymnus je až neuvěřitelně bohatý svým obsahem.  Autor na 
několika  řádcích  sděluje  nejhlubší  tajemství  křesťanské  víry  lidskou  řečí  - 
slovem. Na počátku bylo Boží Slovo – myšlenka, rozhodnutí, záměr.  První 
verš tak připomíná úplný počátek všeho - Boží Stvoření. „Na počátku stvořil 
Bůh nebe a zemi“, to jsou také první slova Písma svatého a evangelium k nim 
dodává, že Bůh tvořil slovem. Je obraz a nemělo by smysl se ptát, v jakém 
jazyce  vše Hospodin vyřkl, ke komu mluvil nebo, kdo ho vůbec mohl slyšet.  
Obrazným vyjádřením: Hospodin „tvoří slovem“, chce Bible vystihnout vztah 
mezi Bohem a jeho stvořením: Bůh je svrchovaný, svobodný, tvoří slovem, 
ne rukama. Všechno na světě, celý svět se vším všudy je stvořen slovem,   je 
tedy srozumitelný, přístupný a má smysl. Podle evangelia je v něm ještě něco 
víc, totiž život, o němž se říká, že je světlem lidí. To by ale byly jen obecné  
pojmy: proto je evangelium nečekaně spojuje s Kristem: Kristus je to Slovo, 
život a světlo. 
 

 Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho  
jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. 
  Nenarodili se jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili 
se z Boha. Život jsme dostali od rodičů, ale i oni ho dostali, stejně jako jejich 
rodiče. Náš přirozený život pochází ze Stvoření. Ale není tu jen holý život,  
předávaný z generace na generaci: Boží slovo přichází ke každému zvlášť a 
mluví k němu přímo, a to i když nám je zprostředkují lidé. Když člověk toto 
slovo zaslechne a přijme, může se „narodit“ znovu, a to přímo z Boha, stát se 
jeho dítětem. 

   Slovo sice mluví, sděluje význam a smysl, může vyjadřovat lásku i starost,  
ale působí jaksi „na dálku“. I když se napíše a vytiskne nebo pošle na druhý 
konec světa, je to pořád totéž slovo, a třeba i za tisíc let. 
   Ale láska chce, potřebuje blízkost, dotek.  Proto se Slovo „stalo tělem a pře-
bývalo mezi námi“. 
   Nyní o Vánocích si vše výše řečené vždy znovu připomínáme ve slavnostní 
atmosféře. Už je to ovšem dva tisíce let a někdo by si mohl myslet, že tedy  
dávno. Proto se každou neděli scházíme ve sborovém společenství a věříme, že 
mezi nás přichází Kristus. Je to stále týž Kristus, to Slovo, kterým Bůh stvořil 
svět a život, které se kdysi stalo tělem a proto může přicházet mezi nás a setká- 
vat se s námi v nepředstavitelné blízkosti.  
   To všechno neumíme vůbec pochopit, marně bychom se snažili si to předsta-
vit nebo vyložit. Ale těm, kdo Krista přijali, dal Bůh podle dnešního evangelia 
„moc stát se Božími dětmi“, dětmi, které také ještě mnohému nerozumějí,  a 
přece žijí a radují se z toho jako z vánočních dárků. Amen. 
.                                         Luděk Korpa
            

Bůh na mne myslí. Bůh mě hledá.
Bůh je na cestě ke mně. Cesta je to dlouhá.
Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla.
Šel k prorokům a vešel do jejich slov. 

Vešel do života vyvoleného národa.
Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna panny: 
Stal se člověkem v Ježíši. Přišel na tento svět. To není 
obraz. Za tím je dlouhá cesta. Tato celá cesta nebyla jen 

"k lidem", nýbrž ke mně.
Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova až 

k plnosti časů - těmi všemi přichází Bůh až dodnes ke mně.
Na mě hledí Kristus. Přichází za mnou skrze své zjevení, 

skrze svou moc, skrze své slovo. 
A tím to ještě nekončí...

"Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou cestou  
z hlubin své nedosažitelnosti, celým stvořením a svatým 

Písmem a když už zbývá jen jeden krok, že by tento 
poslední krok nenastal. Co by mi prospělo, že ses mi 

otevřel, kdybys ale nedošel? Pro svoji lásku nenech můj 
život dojít do konce, dokud se to nestane."

                                                                     Romano Guardini - Světlo 

   Milé sestry a milí bratři v Kristu, přejeme Vám klidné prožití  ad-ventní  
doby a plnost radosti a pokoje vánočních svátků.  Zveme Vás také srdečně  
do našich bohoslužebných shromáždění, kde chceme společně s Vámi oslavit 
narození  Božího  syna  a  našeho  Spasitele  Ježíše  z Nazareta. 
staršovstvo sboru               



    O Vánocích je zvykem, že se lidé obdarovávají. Dar má být 
výrazem vztahu a znamením náklonnosti. Celý svět, i náš život je 
darem Božím pro nás. Víra v Boha, v Ježíše Krista znamená, že s 
darem - věcí se ale musí umět zacházet a to tak, aby dobře sloužil 
svému  účelu.  K  daru  bývá  mnohdy  přibalen  návod,  jak  s  ním 
zacházet,  jak ho dobře používat,  aby se z  daru,  který má sloužit  nestal   zbytečný 
předmět.  Dárce je pak vždy mnohem cennější než dar.

Tradiční  vánoční  koncert 
pěveckého sboru Izmael

s hostem Stanislavem Hellerem – varhany
25. prosince 2011 v 18.oo

evangelický kostel v Kloboukách u Brna

Kristus shromažďuje svůj lid
Klobouky – evangelický kostel

sobota   24. prosince 2011 - Štědrý den   
s dětskou vánoční slavností v 9.3o hodin

divadelní hra „Vánoce na Josefa“ se zpíváním pro děti i dospělé 
a vánoční nadílkou 

neděle   25. prosince 2011 - Boží hod vánoční - Narození Páně  
 bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.3o hodin

možnost svozu mikrobusem z Brumovic (cca 9.00) 
a Morkůvek (cca 9.10) do Klobouk

neděle   1. ledna 2012 - Nový rok    
novoroční bohoslužby v 9.3o hodin

ekumenické bohoslužby ve 14.3o hodin – kostel sv. Vavřince
společně s Římskokatolickou farností kostela svatého Vavřince 

v Kloboukách a sborem Církve bratrské v Bohumilicích

neděle 8. ledna 2012 - Zjevení Páně
bohoslužby s kázáním sestry farářky Martiny Kadlecové 

ze Silůvek u Brna v 9.3o hodin 
Nemocným a nepohyblivým členům  sboru nabízíme konání rodinné bohoslužby.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické  v Kloboukách u Brna, 
Brněnská 30, 691 72;  e-mail: cceklobouky@seznam.cz ;  www.klobouky.evangnet.cz;   tel.: 739 209 260; 

IČ sboru: 48452327;   číslo účtu: ČS Břeclav 0-1381500379/0800   
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Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

                                                            
            

Kristus přichází na svět 
a čeká.

Čeká na mne.
Za podobou dítěte Ježíše 

je velké tajemství:
Bůh chce být i mně 

docela blízko!
Nikdo mne k jeslím nenutí.
Ale je zde místo i pro mne.
V zamyšlení a v modlitbě 
se mohu setkat s Bohem.

Vykoupení a záchrana, 
které zde v jeslích začínají,  

jsou určeny i pro mne.

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého,
ať na Vás sestoupí a zůstane s Vámi vždycky. Amen.

2 0 1 1   Anno Domini
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