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Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Doufám, že vás osloví na začátku roku dopis, který jsme možná měli číst 
v prosincovém zpravodaji. Ale je tak aktuální, že určitě nebude vadit, když si ho 
přečteme na začátku roku. Dopis od Toho, který touží po obecenství s námi… 

Povánoční dopis pro Tebe... 
Jak dobře víš, moje narozeniny jsou za námi. Každý rok se pořádají oslavy na moji 
počest. Během těchto dní lidé nakupují dárečky. Rozhlas a televize ve svých 
reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje blížící se narozeniny už od října! 

Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si někteří lidé na mne vzpomenou. Jistě víš, 
oslava mých narozenin začala už před mnohými roky. Nejdříve to lidé chápali a 
byli vděční za všecko, co jsem pro ně vykonal. Dnes se zdá, že nikdo už nezná 
skutečný důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, baví se, ale neznají význam oslav. 

I letos byla uspořádaná taková slavnost na moji počest. Slavnostní tabule byla plná 
delikates, ovoce a různých dobrot. Výzdoba byla vskutku úžasná a všecko to 
doplňovaly nádherně zabalené dárečky. Chceš ještě něco vědět? Byl jsem sice 
oslavenec, ale nebyl jsem pozvaný. Když nastal den D, přišel jsem, a nechali mě 
venku, před zabouchnutými dveřmi. A já jsem tolik velmi chtěl být s nimi! 

Popravdě, nepřekvapilo mě to, protože v posledních letech všichni přede mnou 
zavírají dveře.  

Nebyl jsem pozvaný, a přesto jsem se rozhodl potichoučku vejít. Postavil jsem se 
nenápadně do rohu místnosti a pozoroval jsem, co se tu děje. Všichni jedli, pili, někteří 
byli dokonce opilí, blábolili oplzlé vtipy a velice se bavili. A nakonec do místnosti 
vstoupil velký tlustý muž oblečený v červeném s dlouhým bílým vousem. Vypadal 
také jako opilý, sedl si do křesla a všecky děti se rozběhly k němu, křičíce: „Santa 
Klaus, Santa Klaus!“, jako by tato oslava byla na jeho počest! 

O půlnoci se všichni začali objímat. Otevřel jsem tedy svoji náruč a čekal jsem, kdo 
přijde ke mně. A víš co? Mě nepřišel obejmout nikdo! Potom začali rozdávat 
dárečky a rozbalovali je plní očekávání. Když už byly všechny otevřené, nesměle jsem 
se podíval, zda tam snad nebude aspoň jeden i pro mne. Ale nebyl. Jak by ses cítil Ty, 
kdyby na Tvých narozeninách byli obdarováni všichni kromě Tebe – oslavence? 
Pochopil jsem, že jsem nechtěný, nepozvaný, a proto jsem rychle odešel. 



  

Každý rok se způsob slavení mých narozenin zhoršuje. Lidé myslí jen na jídlo, pití, 
zábavu, ale na mne jaksi zapomínají.  

Byl bych rád, kdybys mi o těchto Vánocích dovolil vstoupit do svého života. 
Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, že před více než dvěma tisíci roky jsem 
přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil. Jediné, 
co dnes po Tobě chci, je, abys tomu věřil celým svým srdcem. 
Rád se s Tebou o něco rozdělím. Když mě mnozí na svoje párty nepozvali, 
uspořádám svoji vlastní oslavu grandiózní tak, že si takovou nikdo ani představit 
nedovede. Stále ještě probíhají přípravy. Dnes jsem poslal mnoho pozvánek a jedna 
z nich je i pro Tebe. Chci vědět, zda přijdeš, abych Ti rezervoval místo. Napíši 
Tvoje jméno zlatými písmeny do velké knihy pozvaných. Na hostinu budou 
vpuštěni jen ti zapsaní. Ti, kteří neodpovědí na pozvánku, zůstanou venku. 

Víš, jak můžeš také odpovědět na toto pozvání? Je to jednoduché, vyřiď moje 
pozvání co nejvíce lidem, na kterých Ti záleží... Budu na vás všechny čekat na své 
hostině... 
Možná se brzy uvidíme... Miluji Tě! 

Ježíš 

Pýcha 
Někdo napsal: "Začátek pýchy je v nebi. Pokračuje na zemi. A končí v pekle" Pýcha 
(též povýšenost, namyšlenost, zpupnost a další - viz dále) je vlastnost spočívající 
v přeceňování vlastní osoby. Téměř všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na 
pýchu jako na vlastnost jednoznačně zápornou. Křesťanství ji považuje za prapůvod 
všeho zla. Opakem neřesti pýchy je ctnost pokora. 

Jan Paulas píše, že pýcha bývá tradičně chápána jako první hřích, a to jednak andělů - 
„Nebudeme sloužit!“ a jednak prvních lidí - neuposlechnutí a pokušení „být jako 
Bůh“.  

Pýcha je lidská vlastnost, zvířata pyšná nebývají. Projevuje se již chůzí, povýšeným 
pohledem, gesty a způsobem mluvy, pyšný člověk každou svoji řeč začíná zpravidla 
slůvkem JÁ. 

Dietrich Bonhoeffer říká, že pýcha je „satanská pravda, jejíž povaha spočívá v popření 
všeho, co je skutečné, a ve vydávání se za pravdu“. Bernhard Häring dodává, že 
pýcha utíká před každou pravdou, která neslouží vlastnímu sebevyvýšení, a 
nejnebezpečnější na ní je, že postupně se zmocňuje veškeré lidské energie. Billy 
Graham vysvětluje mimo jiné, co pýcha není: není to důvodná sebeúcta nebo 
oprávněné vědomí osobní důstojnosti. Pýcha se podle něho projevuje jako převaha nad 
ostatními lidmi, sebepřecenění, je to vrcholné sobectví. A protože plyne ze sebelásky 
jakožto spokojenost se sebou samým, ústí v sebespravedlnost, v pohrdání milostí, 
lidmi, dokonce i Bohem. Pýcha je nadutá prázdnota, která se holedbá, že si stačíme 
na všechno sami a že máme všechno pod kontrolou. Skryta ve lži někdy pokrytecky 
jako farizeus sice děkuje, ale tak, aby sebe vyvýšila a jiné ponížila. 



  

Pro pýchu je vícero termínů jako například ješitnost, domýšlivost, marná sláva, 
sebeláska, vlastní vůle, sebeospravedlňování... Jsou to různé druhy pýchy. Billy 
Graham rozlišuje čtyři základní. 

První a nejhorší je pýcha duchovní, vždyť způsobila i pád andělů. Avšak je 
pokušením také pro lidi, a to spíše pokročilé křesťany, než začátečníky. Tato pýcha je 
nebezpečný stav a bere na sebe „zbožnou“ podobu. Pýcha totiž ničí pravdu o nás, o 
druhých, o světě i o Bohu. Nás neúměrně vyvyšuje, druhé snižuje, svět nám 
představuje zkresleně a Boha buďto přímo popírá, nebo alespoň bagatelizuje význam 
jeho milosti pro nás. Díky Bohu, že s tím, jak roste pokušení pýchy, roste i schopnost 
věřícího ji odhalit a bránit se jí (volně citováno z rozhovoru s Vojtěchem Kohutem). 

Druhý typ pýchy je rozumová. Je to popření, že poznání je dar, a nadměrná 
sebedůvěra namísto spoléhání se na Boha. Plyne z ní nesnášenlivost, fanatismus a také 
na odiv stavěná pouze vnějšková dokonalost. 

Třetí typ je pýcha vlastnická, která 
neuznává, že vše, co máme, je požehnání od 
Boha. Člověk se soustředí, na to, co má, 
namísto na to, čím je před Bohem. A tak 
duše usychá a srdce zkamení. Důsledkem je 
hrabivost a lakota. 

Čtvrtý typ je pýcha společenská, kdy si 
jedinec myslí, že jeho hodnota je dána tím, 
do jaké rasy, národa, kasty či třídy patří, 
nebo kolik významných lidí zná. Jakkoliv 
se již dnes všeobecně uznává, že v tom 
kvalita člověka netkví, přece je tato pýcha 
v lidech hluboce zakořeněná. 

Vojtěch Kohut upozorňuje, že existuje také 
zdánlivě pyšné chování těch, kdo zakrývají 
vnitřní nejistotu a obavy z nepřijetí. Ti 
podle něho potřebují duchovní uzdravení, 
nemá smysl je trápit nějakým pokořováním.  

Nalézt měřítko, které umožní poznat, zda je člověk pyšný, zda ho v určité věci vede 
spíše skrytá pýcha než touha po Boží vůli, je těžké. Jan od Kříže praví, že kdo není 
pyšný, nelpí na svém, není přehnaně sebejistý, nepotřebuje druhé za každou cenu 
přesvědčit o ryzosti svého chování, je prostý, nestrojený.  

Bůh pýchu nesnáší a nenávidí ji, a proto se jí musíme bránit. Nejúčinnějším lékem 
proti ní je pokora, „kráčení v pravdě“, jasné vědomí nejen naší bídy, ale i Božích 
obdarování. Ano, pokora pýchu přemáhá, neboť uvádí člověka do pravdy. A pravda 
osvobozuje...  

Takže vyznejme svou pýchu a připisujeme všechny své dobré skutky Bohu.  
Pýcha a pád - grafický lept od Hany Čapkové - přesně vystihuje podstatu pýchy. 



  

Narozeniny v lednu 
  2. Jana Pánková 
  5. Adam Novozámský 
  7. Martina Kapková 

16. Jana Jackaničová 
17. Alena Donskich 
21. Larisa Kotubej 

27. Lukáš Tuček 
27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  5. 1. Národní parky USA a Kanady  - br. Rais J. 
12. 1. E. M. Foster: „Kam se bojí vkročit andělé“  - Dr. Bradrooková 
19. 1. Původ a pozadí duchovních písní  - sestra Šimáková 
26. 1. Boží čas - lidský čas - plnost času  - br. kaz. Pospíšil Vl. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
  3. 1. Vladimír Hejl  
10. 1. Miloš Šolc 
17. 1. Vlado Vovkanič 

24. 1. Ivo Šrajbr 
31. 1. Jiří Boháček

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   3. 1. M. Šolc 
Ne 10. 1. V. Hejl 
Ne 17. 1. Ken Wilson 

Ne 24. 1. Jiří Boháček 
Ne 31. 1. Jaroslav Pospíšil

Program na leden a výhled dále 
Ne 10. 1. Společný oběd 
Po 11. 1. 18h Sborová rada 
10. – 17. 1. Alianční týden modliteb vždy v 18:30: 

Po Celopražská CB Římská  
Út u nás MS (V. Vovkanič) 

St Na Topolce 
Čt Celopražská mládež VS (J. Jackanič) 

So 23. 1. Zástupci sesterského odboru (ze všech sborů) MS 
Ne 31. 1. Sborové shromáždění 
Po   1. 3. ¼ letní celopražská modlitební chvíle MS 
So 24. 4. Sjezd delegátů Praha 

Sborový víkend – Běleč 28. – 30. 5. 
Ceny za víkend včetně plné penze (budova 50 míst + chatky 50 míst) 
děti do 3 let zdarma 
děti od 3 do 12 let - 620 / 470 Kč 

studenti od 12 let - 700 / 550 Kč 
dospělí - 750 / 614 Kč 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558    SS stipendijního fondu = 911010 
SS adopce židliček = 682900;  SS muzikál Křižovatka = 911011

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz

 


