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Následujme Ježíše i v novém roce 
Začal nám nový rok 2013, budeme platit vyšší daně a čekají nás jistě i mnohé další 
změny jen proto, že začal nový rok. Je to zlomový okamžik. Nakolik je to ale významný 
moment pro Boží děti? Musíme říct, že zásadním zlomovým okamžikem v našich 
životech bylo povolání Pánem Ježíšem. Tehdy jsme se znovu narodili z Ducha. Chtěl 
bych nám proto na začátku kalendářního roku připomenout, k čemu nás Ježíš Kristus 
povolal. 

Povolání Ježíšem Kristem je povolání k následování. Nepovolal nás k dodržování nějaké 
tradice. Ježíš lidi nevolá, aby se stali součástí nějaké subkultury, nevolá nás být členy 
jakéhosi klubu. Kdo přijal do svého života Ježíše jako Pána a Spasitele, pro toho je 
Trojjediný Bůh skutečně Bohem, kterého miluje, poslouchá a uctívá, a ten se také stává 
součástí Božího novosmluvního lidu. Kým je Bůh v našich životech? 

Abychom si ozřejmili, k jakému životu nás Pán Ježíš Kristus volá, připomeňme si 
několik lidí, které On povolal k následování. Víme, že zdaleka ne všichni, kdo za Ním 
chodili, Ho chtěli i následovat jako svého Pána a Zachránce od hříchů. Jedni chtěli jen 
uzdravit, jiní Mu chtěli jen naslouchat. Byl sice obklopen davem, ale následovalo Ho 
pouze několik desítek lidí a z nich si On vybral 12. Vybral je ne proto, aby byli elitou, ale 
proto, aby Ho následovali v životním stylu, učili se od Něho, a pak aby šli a oni sami 
dělali nové učně Pána Ježíše. 

Přišel za Ním i bohatý mladík, který Ho chtěl následovat a kdyby Ježíše poslechl a rozdal 
všechen majetek, mohl Ho následovat. On ale nakonec Mesiáše Ježíše nepřijal jako 
svého Pána a odchází od Něho. Sice smutný, ale odchází. Mt 19:21n. Bůh nám v Bibli 
jasně ukazuje, že bohatství komplikuje život Mt 13:22. Toho si při následování Pána 
Ježíš Krista buďme vědomi. Majetek nám svěřuje Bůh ke správě. Majetek má být pro nás 
prostředek ke službě Bohu. Majetek pro Boží děti není cíl. Naše skutečné poklady nejsou 
z tohoto světa! 

Ježíše Krista chtěl následovat i muž, kterému právě zemřel otec. Mohl Mesiáše Ježíše 
následovat a přijmout Ho jako svého Pána. On však odešel splnit svoji rodinnou 
povinnost. Bylo to opravdu na hraně Mt 8,:18-22. Pán Ježíš Kristus tímto jasně ukazuje, 



že následování Jeho není lacinou záležitostí, nýbrž má hluboký smysl, protože dává 
jistotu, dává cíl - věčný život skrze Jeho oběť na kříži. 

Na těchto různých povoláních Pánem Ježíšem chci ukázat a připomenout, že On sice 
nabízí věčný život, ale jen těm, kteří Jemu odevzdají všechno i vlastní život. A jen pro 
takovéto se stává Zachráncem a Pánem. Pro ostatní je jen Ježíšem. Možná moudrým 
mužem, možná prorokem, možná revolucionářem, nikoliv však Pánem a Spasitelem. 

Jak Ho chceme následovat my? A chceme vůbec i tento nový rok být učni Pána Ježíše 
Krista a následovat Ho jako svého Pána? Nebo upřednostníme majetek, vlastní rodinu, 
vlastní plány? Přeji každému z nás, abychom zaslechli volání Mesiáše Ježíše k Jeho 
následování a aby Ježíš byl našim Pánem a Zachráncem každý okamžik i v tomto novém 
roce. 

kazatel, Erik Poloha 

Jablká 
Skupina mladých manažérov po týždňovom školení bežala chodbami letiska. Bol piatok 
večer a všetci sa chceli vrátiť domov na víkend. Meškali. Ich let už bol hodnú chvíľu 
ohlásený. Utekali letiskovou halou s kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách. Zrazu sa dvaja 
nechtiac potkli o stánok s ovocím a vrazili do košíka s jablkami. Košík sa vysypal a 
jablká sa rozkotúľali po zemi. Mladíci bežali ďalej. Ani sa nezastavili a neobzreli, len 
aby stihli nastúpiť do lietadla. Všetci okrem jedného. Posledný z nich zo súcitu k 
majiteľke stánku zastal. Zakričal ku svojim priateľom, aby šli bez neho a zavolal 
manželke, že pocestuje nasledujúcim lietadlom. Vrátil sa k terminálu a videl, že všetky 
jablká sú ešte stále na zemi. Bol prekvapený, keď zistil, že majiteľka stánku je slepé 
dievča. Dievča plakalo, veľké slzy mu stekali po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa 
snažilo pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nikto sa nezastavil, akoby 
nikomu nezáležalo na tom, čo sa stalo. Muž si pokľakol k dievčaťu, pozbieral jablká do 
košíka a pomohol dať pult na miesto. Všimol si, že veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak 
vybral peňaženku a opýtal sa dievčiny: "Si v poriadku?" ona s úsmevom prikývla. Muž 
jej vložil do ruky sto eur so slovami: "Vezmi si ich, prosím. To je za tú škodu, ktorú sme 
ti pôsobili. Dúfam, že sme ti úplne nepokazili deň." Mladík odchádzal, ale dievča za nim 
zakričalo: "Pane..." Zastal, otočil sa a zahľadel do jej slepých očí. Vtom sa dievča 
spýtalo: "Ty si Ježiš?" Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát sa váhavo otočil, až potom 
pokračoval smerom k lietadlu. V duši mu rezonovala otázka: "Ty si Ježiš?" 

A čo my, správame sa tak, aby si nás ľudia mohli pomýliť s Ježišom? 

Poděkování – prosba 
Víc než kdy v minulých letech se zamýšlím nad uplynulým rokem. Nikdy nikdo na 
začátku roku nevíme, co nás čeká, co prožijeme, jaké požehnání obdržíme, jaké zkoušky 
a nezdary nás budou provázet.  

Když jsem si vytáhla na začátku loňského roku verš ze Žalmu 73:26: „Ač mé tělo i mé 
srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.“, trochu jsem se 



pousmála. Mám snad více myslet na to, jak stárnu? S druhou částí verše jsem se plně 
ztotožnila a několikrát během roku jsem si ten 73. žalm přečetla. 

Několik minulých let v mém životě a mého nejbližšího okolí plynulo bez dramatických 
změn. 

Uvědomovala jsem si Boží dobrotu a požehnání ve všem. Byla jsem za ně nesmírně 
vděčná a skutečně jsem si vážila téměř každého dne klidu, pohody, zdraví a dostatku 
všeho. Až letos to už není jako dřív. Vnímám to jako Boží školu, ve které se mám 
něčemu naučit a osvědčit se. 

Chci poděkovat všem, kteří na nás myslíte přímluvnými modlitbami. Vnímám to jako 
vzácný dar. I já se modlím za ty, o kterých vím, že to potřebují. I když - kdo vlastně 
nepotřebuje modlitební podporu? V Pavlových epištolách čteme opakovaně, jak apoštol 
děkuje, prosí (bojuje) za všechny sbory a zároveň o modlitby prosí. 

Tak bych chtěla znovu poprosit o modlitby i nadále za manžela, aby mu Pán dal 
vnímavou mysl, milostivě se ho dotkl, aby mohl všechnu tíhu svých hříchů položit pod 
kříž. Je nešťastný, vidí všechno negativně, nemá z ničeho radost (bez úsměvu), není za 
nic vděčný. 

Věřím tomu, že Pán Ježíš může všechno změnit a modlitby vyslyšet. 

Já také potřebuji modlitby za sílu, abych mohla s Boží pomocí všechno trpělivě překonat 
(Kol.1:11). Abych nepociťovala pocity křivdy, neoprávněnosti, nespravedlnosti při 
častých manželových výbuších. Abych v těchto chvílích dovedla jako Štěpán pohlédnout 
vzhůru, když členové židovské rady na něho začali zuřit.(Sk 7:54-55). Ten 73. Žalm 
končí: „mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště.“ 
To je také mé vyznání. 

Přeji vám všem i sobě, abychom v tom příštím roce nacházeli Boží vůli pro náš život, 
radovali se z lásky, kterou nám Pán každý den projevuje, a opravdově se navzájem 
milovali. 

Vaše sestra Luďka 

Narozeniny leden 
  2. Jana Pánková 
  5. Adam Novozámský 
16. Jana Jackaničová 
16. Julie Kazantseva 

17. Alena Donskich 
21. Larisa Kotubejová 
21. Henadzy Savitski 
21. Nina Savitskaya 

27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 

Klub seniorů úterý od 15h 
15. 1.  Postižené děti - ústav nebo domácí péče - Dr. Kasalová Z. 
22. 1.  Poslední let - film - br. kaz. Hejl Vl. 
29. 1.  Co je Boží požehnání - br. Ždych M. 



Bohoslužby neděle 9:30 - 11h 
datum vedení kázání událost Bělá pod Bezdězem 

1. 1. v 11h Erik Poloha novoroční shromáždění  

6. 1. Vladimír Hejl+VP Erik Poloha sborové shromáždění Vladimír Hejl 

10. 1. Čt 18h ATM ATM mládež  

13. 1. Erik Poloha EBF  Erik Poloha + VP 

13. 1. 17h ATM ATM s dalšími sbory  

18. 1. Pá od 18h Večer modliteb a chval za účast na veletrhu ezoteriky 

20. 1. Erik Poloha Filip Žižka  Vlado Vovkanič 

27. 1. Vlado Vovkanič Ken Wilson  Miloš Tresa 

2. 2. So 9 – 12h setkání nad koncepcí sboru  

3. 2. Erik Poloha+VP Vlado Vovkanič  Jiří Boháček 

10. 2. Vlado Vovkanič Erik Poloha  Erik Poloha + VP 

17. 2. Vlado Vovkanič David Živor  Filip Žižka 

24. 2. Vladimír Hejl Erik Poloha  Miloš Tresa 

Mimořádné akce 
Ne   6. 1. Sborové shromáždění k mimořádnému Sjezdu delegátu. Jedná se o církevní 

restituce 
6. – 13. 1. Alianční týden modliteb: „Neboť Bůh …dal“ 
Po 14. 1. 18h Sborová rada 
Pá 18. 1. Večer modliteb a chval za Veletrh esoteriky 
19. – 21. 4. Veletrh esoteriky 
Pá 24. 5. Noc kostelů 
7. – 9. 6. Sborový víkend - Šlovice u Rakovníka 

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.  
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Sbor: www.baptistepraha3.cz Mládež: www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739 
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