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Biblické texty: 
Žalm 106,47-48:  Hospodine, zachraň nás, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě 

chválit chvalozpěvem. Požehnán buď Hospodin, od věků až na věky! A všechen lid ať řekne: „Amen.“ 

Haleluja. 

Jan 1,1-14: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. 

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To 

světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby 

vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby 

o tom světle vydal svědectví.) Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do 

světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho 

vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se 

nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo 

tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 

milosti a pravdy. 

Jan 1,10-18: Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale 

jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti 

se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se 

stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, 

plný milosti a pravdy. (Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za 

mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“) Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí 

za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy 

nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. 

Záchranáři 

Leží před námi nový rok, začátek cesty, o které nevíme, co nás na ní čeká. Pod dojmem 
covidu-19 mnohé přepadá úzkost. Jako křesťané, věřící lidé, se ptáme, zda zvládneme 
vše z úkolů a práce, které jsou před námi.  A zda je dokážeme plnit radostně. Vyhlížíme 
nový čas, rok. Chceme se orientovat v novém roce správně.  
Je jenom jeden život, jedna skutečnost. Jen správné je vždycky správné a nesprávné je 
vždycky nesprávné. Nyní se nám říká: je mnoho pravd, mnoho toho, co je správné, hodně 
toho, co je nesprávné. Ale dnes, co je nesprávné a špatné a zlé pro jedny, může být správné 
a dobré pro jiné. Někdo volá: Co je dobré pro tebe, je špatné pro mne. Co je dobré pro tebe, 
je zlé pro mě. A přece: některé činy a slova musí být špatné pro všechny.  A za mnoha 
polopravdami, falešnými pravdami a lží je prostá a průhledná pravda, kterou můžeme 
jednoho dne pochopit. Budiž pochváleno Boží jméno. (A.Lustig: Dům vrácené ozvěny) 
 
Z Janova evangelia jsme slyšeli Boží slovo, které je nám světlem, svící, ukazuje směr na 
všech křižovatkách života, je tou průhlednou a prostou pravdou, kterou můžeme 
pochopit. Ježíš Kristus nám svítí jasným světlem, čistým slovem, svou láskou, 
požehnáním a je naším jediným Zachráncem. Z medií slyšíme často poděkování 
záchranářům, a jistě jim poděkování přísluší. Nepatří však naše každodenní poděkování 



Ježíši, Pánu Bohu v lidském přestrojení, který zachraňuje své děti a všem lidem stále 
záchranu nabízí?  

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Pán Bůh přišel v Ježíši do svého 
vlastního světa, který pro lidi stvořil, ale lidé ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří 
v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako 
děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Proto mohou spatřit Boží slávu, jakkoli 
je ostatním skrytá a být zachráněni.  

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (začátek Bible) – Na počátku bylo Slovo. Bůh tvoří 
slovem (myšlenkou). Jan vyjadřuje víru, že Ježíš je srovnatelný, ba dokonce převyšující 
Mojžíšův zákon.  

Janovo evangelium bylo napsáno v Sýrii, asi na konci 1. století a bylo napsáno v řečtině. 
(světový jazyk jako dnes angličtina). I když neznáme řečtinu, naučili jsme se, že logos 
znamená slovo, ale také řád, smysl, význam; logos znamená něco, co dává smysl, co se 
dá pochopit, co je nám lidem společné - všichni přece mají rozum. Naděje na vyřešení 
jde přes rozum (vemte rozum do hrsti). Dal jsem mu slovo, k něčemu se člověk 
zavazuje.  
 
I letos si dáváme předsevzetí v náboženské obci – postupně se k němu společně 
propracováváme, řekla bych. Několikátý rok už si mnozí z Vás berou „Denní čtení“ či 
„Hesla Jednoty Bratrské“ a snažíme se je denně otvírat. Ne vždy se to daří, ani mně, ale 
přece jen, když v jednom dni je nás několik, kdo při čtení biblických veršů přemýšlejí 
nad významem těch slov, pak se pomodlí, vzpomenou na ostatní ve sboru, na své blízké, 
prosí o pokoj a mír ve světě, vzpomenou na lidi v Majáku…, přidržujeme se toho, kdo je 
světlem pro naši životní pouť.   

Osvěcuj nás věčným světlem, ať v něm chodíme, žijeme i umíráme a druhým na cestu 
záchrany (spásy) svítíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


