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Milí bratři a sestry, 

 

 víra v Pána Ježíše Krista nám dává onu základní jistotu, 
kterou každý ve svém životě potřebujeme. Náš dnešní text to 

vyjadřuje slovy: „Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky.“ 

Je to veliká věc: Mít východisko. Mít se o co opřít. Mít pevné bod. 

Mít pevný bod, kde mohu zakotvit svůj život. Věříme, že Pán Ježíš 

Kristus je pevným bodem v tomto složitém, nepřehledném a 

rozkolísaném světě. Ježíš Kristus je pevným bodem pro naši 

nestálou a zmatenou duši. Pro náš život, v kterém zápasíme o 

právdivost a lásku, ale také často podléháme hříchu. 

 Každý z nás takový pevný bod potřebujeme. Člověk byl totiž 

takto stvořen. Bůh ho stvořil k tomu, aby hledal své východisko, aby 

vyhlížel svou pomoc a záštitu. Člověk byl stvořen jako bytost, 

která potřebuje oporu, která je mimo něj. A ve vztahu k této opoře 

a onomu pevnému bodu člověk rozvíjí a naplňuje své poslání. 

 Bez této opory, bez pevného bodu, člověk velmi snadno 

ztrácí své lidství a svobodu a stavá se otrokem. Třeba otrokem 

totalitních politických systémů, otrokem touhy po moci, slávě a 

mamonu, zajatcem strachu ze všeho možného, zajatcem svých 

žádostí. A pak se také nedokáže za nic dobrého postavit a pro nic 

dobrého obětovat. Když člověk přestane věřit v pravdu, spravedlnost 

a lásku, která platí nad námi, velmi snadno podlehne všelijakým zlým 

silám a mocnostem. A platí to jak pro jednotlivce, tak i pro celou 

společnost. 

 Jako křesťané jsme uvěřili, že tento pevný bod nám 

Hospodin dal ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu. V Kristu jsou naše 

kořeny. Z Krista vycházíme a k němu se vracíme. On je alfa i omega 

našeho bytí. On je náš počátek i konec. Pán Ježíš Kristus je nám 

zárukou toho, že hodnoty jako pravda, milosrdenství a spravedlnost 

mají smysl a že se z Boží milosti nakonec prosadí. Když ne dřív, tak 

v království Božím. Pán Ježíš Kristus je nám zárukou toho, že 

naše víra a naděje má smysl a budoucnost. Neboť „Ježíš Kristus 

včera i dnes tentýž jest i na věky.“ 

 Poslední den v roce je nám každoročně příležitostí k 

zamyšlení na událostmi letošního roku. Něco jsme prožívali 

společně a podobně. Ale něco zcela osobně a každý trochu jinak.  
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Každý se nad něčím jiným radoval a nad něčím jiným trápil. 

Někdo byl v tomto roce úspěšný, někoho provázely nezdary. Někdo 

se těšil dobrému zdraví a druhý zápasil s nemocí. Někdo našel svoji 

životní lásku av třeba se i oženil a jiný prožil rozpad vztahu či 

manželství. Někdo se v rodině dotkla smrt, když zemřel jeho 

nejbližší; a druhý se mohl radovat, když se do jeho rodiny narodilo 

dítě. Události, které jsme prožili, byli různé. Ale všichni po celý rok 

jsme se mohli ve víře spolehnout, že Pán Ježíš Kristus je s námi 

jak v dobrém, tak i ve zlém. Na jeho lásce k nám, se nic nemění. V 

tom je Pán Ježíš stále stejný.  

 Mnohé už napovídá jeho jméno Ježíš. Tedy vlastně Jozue, 

Jehošua, Ješua. A to znamená Hospodin je spása, Hospodin je 

pomoc. V Ježíšovu příběhu nás sám Hospodin vysvobozuje z našeho 

hříchu. Zachraňuje nás z marnosti a ze smrti. A i druhé jméno 

Kristus je odkazuje k naplněním Božích zaslíbení. Kristus, v 

řečtině Christos, což je překlad hebrejského Mašiach, tedy Mesiáš, 

které znamená pomazaný. A pomazání olejem byl obřad, kterým se 

oddělovali ke svému poslání proroci a pak i králové. Kristus je ten, 

kterému jeho nebeský otec svěřil poslání být Spasitelem Božího lidu, 

ale i celého světa. Kristus ovšem jednoznačně odmítl vnější 

královskou moc. Kristus je Spasitelem, který slouží a který se 

obětuje.  
  Ježíš Kristus je ten, který se kvůli nám narodil v Betlémě. Je 

to ten, který kázal evangelium o Božím království, které přichází na 

tuto zemi. Ježíš svědčil o milosrdném Bohu, který člověku vždy 

odpouští a má pro něj vždy naději. Je to ten, který za naše viny a 

pro naši spásu zemřel na kříži. A je to také ten, který jako první vstal 

z mrtvých a otevřel nám tak budoucnost, kde už smrt nemá svoji 

moc.  

 Asi nejdůležitější událostí v tomto roce bylo pro naši 

církev pětisté výročí zahájení světové reformace Martinem 

Lutherem v Německu. Připomínali jsme si je společně s ostatními 

evangelickými církvemi. I když v naší zemi začala reformace o sto let 

dříve, Martin Luther a další reformátoři přinesly našim předkům ve 

víře mnoho podnětného a inspirativního. K takovému připomínání 

nás povzbuzuje i verš, který předchází našemu textu: „Zpomínejte na 

vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl  
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cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry.“ V našem sboru jsme si mohli 

vyslechnout  přednášky o Lutherově theologii i o jeho písních. 

 V naší zemi zažíváme nebývalou prosperitu a velké většině 

občanů se po té vnější stránce daří velmi dobře. To předchozí 

generace nezažili. Mino jiné je to dáno také stabilitou kterou nám 

přináší členství v Evropské unii i v Severoatlantické alianci. Přesto  

slyšíme a čteme stále častější útoky na tato společenství. Zdá se to až 

nepochopitelné. Jako by nás pálilo dobré bydlo.  

 V parlamentních volbách voliči dali nejvíce hlasů 

populistickému hnutí ANO. A tak máme nyní vládu, jejíž premiér 

je obviněn z podvodu a ve směmovně obsadili důležité funkce 

nacisté a bolševici. Zdá se, že havlovské hodnoty sametové revoluce 

většina společnosti nyní odmítla. Naše budoucnost nevyhlíží moc 

dobře. A můžeme si zato sami. Jako bychom v Čechách nechápali, 

že demokracie není jen prosazení vůle většiny. Západní demokracie 

je také úcta a ochrana slabých, ochrana menšin i těch kteří 

potřebují azyl. Jako křesťané víme, že tyto hodnoty západní 

demokracie jsou hodnoty křesťanské a pocházejí od Pána Ježíše 

Krista. Vždyť Ježíš se přece zastával slabých, chudých, 

pronásledovaných.   

 Pán Ježíš Kristus je nám i dnes stejně jako včera nakloněn 

svou milostí, svým odpuštěním, svojí láskou. A volá nás k víře, k 

pravdivosti a odvaze nasadit se ve společnosti pro spravedlnost. I 

dnes nás chce obdarovat vnitřní mocí svého ducha, statečností a 

nadějí. I dnes nás miluje i dnes nás ospravedlňuje i dnes nás 

posílá, abychom zvěstovali jeho evangelium. Vždyť království 

Boží je přede dveřmi. 

 Pán Ježíš Kristus je pevným bodem pro náš život. Byl jím v 

minulosti, byl jím v roce, který končí a bude jím i v roce 

následujícím. To ostatní je na nás. Je na nás, abychom se přidrželi 

lásky Kristovy, jeho odpuštění, jeho pravdy a spravedlosti. Je na 

nás, abychom šli tam, kam nás posílá s evangeliem o záchraně. A on 

nám v tom bude pomocí. Pán Ježíš Kristus je pevným bodem našeho 

života. Včera, dnes i na věky. Ve své lásce k nám totiž není omezen 

časem. Můžeme na něj nejenom vzpomínat, ale můžeme s ním žít i 

dnes a můžeme očekávat na věčnou budoucnost jeho království. 

                                                                                                  Amen                                                                                            


