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Vánoce 2021 

 
Milí bratři a sestry, 
 
 zdravíme Vás a posíláme Vám tento vánoční list. Naše duše potřebují povzbuzení a inspiraci Božího 
slova. Nechme se tedy oslovit poselstvím vánočního evangelia: 
 

„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí lid svůj z jeho hříchů.“ 
 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: „Hle panna 
 počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“, to jest přeloženo „Bůh s námi“. 
                                 Mt 1.21-23 
 
 Podstatou křesťanské víry je poznání, že na svůj život nejsme sami. Sami nemůžeme dosáhnout 
dokonalosti, sami si nemůžeme odpustit viny, sami se nemůžeme uzdravit, sami se nemůžeme zachránit 
před nicotou a smrtí. Věříme však v Boha, který nám to, po čem toužíme, nabízí jako své dary. A o tom 
vypráví vánoční příběh o Ježíšově narození. 
 Josefovi je zde zjeveno, co se stane. V tom, který se již brzy narodí, se naplní Boží zaslíbení daná 
prorokům. Boží blízkost i Boží vysvobození se stane skutečností. Ten, který přichází od samotného Boha, 
aby zachránil lidské pokolení, se narodí jako člověk. S narozením syna je v Písmu často spojena naděje na 
záchranu, na nové Boží věci, na příchod Boží budoucnosti. S narozením zaslíbeného syna přichází tato 
naděje do našeho světa. 

Josefovým úkolem je dát synovi jméno Ježíš. Jeho jméno bude vypovídat o jeho poslání. Ježíš 
(Jehošua) znamená Hospodin vysvobozuje, zachraňuje. My lidé jsme na tomto světě omezeni, spoutáni 
různými skutečnostmi. Třeba strachem, sobectvím, mamonem, či zlobou v našich vztazích. Ale to hlavní, co 
nás činí nesvobodnými, jsou naše viny, náš hřích. A nyní přichází ten, který nás ze sevření našich hříchů 
vysvobodí. V něm nás Hospodin zachraňuje od beznaděje, zmaru a nicoty. Jméno Ježíš znamená pro lidské 
pokolení naději na odpuštění a budoucnost. 
 Ježíšovo narození je naplněním Božího zaslíbení daného proroku Izaiášovi. Ježíš bude onen 
Immanuel (Bůh s námi). Realita našeho světa je taková, že člověk je od Boha oddělen. Hříšný člověk na 
zemi a svatý Bůh na nebi. Naděje nové Boží budoucnosti je, že Bůh bude naplno s člověkem. A Ježíšovo 
narození znamená vstup této naděje do našeho světa. Bůh je s námi – to prostě znamená, že Bůh je na 
naší straně. Odpouští nám, přeje nám dobré, zápasí za nás. Proti zlu, proti hříchu, proti smrti. To je 
vánoční evangelium. 
 Radost z narození toho, jehož jméno je Ježíš (Hospodin zachraňuje) a Immanuel (Bůh je s námi) 
budeme i letos v Litomyšli sdílet společně při vánočních shromážděních, ke kterým Vás upřímně zveme: 
 4. neděle adventní 19.12. v 9.00 hod. dětská vánoční slavnost 
 Boží hod vánoční 25.12. v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 
 Štěpána mučedníka 26.12. v 9.00 hod. bohoslužby 
                                     
 Na přelomu roku pak máme shromáždění takto: 
 Silvestr   31.12. v 16.30 hod. poslední bohoslužby v roce 
 Nový rok   1.1.     v 9.00 hod. novoroční bohoslužby s večeří Páně 
 
 Milí bratři a sestry, děkujeme Vám, že jste i v tomto roce podporovali dílo Páně v našem sboru, ať 
už svojí účastí na shromážděních nebo svými modlitbami, svou prací a také svými dary. 

Přejeme Vám vánoční svátky naplněné Božím pokojem a láskou. Mějte se dobře. 
 
 
     Václav Hurt, farář                                                           Michal Sadílek, kurátor 


