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ÚVODEM
Vstoupili jsme do nového roku a před
námi  jsou  Velikonoce.  K  veli-
konočním  událostem  a  ústřednímu
tématu  letošního  ročníku  našeho
časopisu bude zaměřena naše pozor-
nost v tomto čísle. Tématem letošních
čísel  je  důležitá  trojice  křesťanství
vyjádřená apoštolem Pavlem v jeho 1.
dopisu  do  Korintu:  víra,  naděje,
láska; a největší z nich je láska. Jen-
že  tyto  tři  základní  a  zásadní  prin-
cipy  by  byly  zavěšeny  ve  vzduchu,
kdyby  neměly  pevný  základ.  Tím
základem  je  náš  Pán,  Ježíš  Kristus.
Bez  něj,  jeho  oběti  a  vzkříšení,  by
nám  zůstala  jen  snaha  byť  o  dobré
věci,  jako  víra,  naděje  a  láska  sku-
tečně jsou, a skončili bychom v zou-
falství  a  beznaději.  Při  letošní  eku-
menické  novoroční  slavnosti  mluvil
jeden sloužící  o své zkušenosti,  kdy
při  návštěvě  Říma  uviděl  mezi
suvenýry ozdobnou dlaždici s citátem
filosofa Senecy, který zněl:  "miluj a
budeš milován". Ano, to je důležité a
nemůžeme to pominout. Jenže pak si
uvědomil  a  zdůraznil,  aniž  by  chtěl
naléhavost  tohoto  Senecova  výroku
zpochybnit, že je před tato slova po-
třeba předřadit ještě jiný výrok a sice:
"jsi  milován,  tak  miluj". Ano  jsme
milovaní,  tak  můžeme  milovat.  A
jsme  nejen  u  Vánoc,  kde  se  Boží
láska  ukázala  v  malém dítěti  Ježíši,
ale  jsme  u  Velikonoc,  kde  se  Boží
láska  ukázala  nejzřetelněji  v  ukřižo-
vání  a  zmrtvýchvstání  Ježíše  Krista.

To předchází naši víru, naději a lásku.
Na  titulní  straně  to  vše  nacházíme.
Odshora čteme,  "že Ježíš Kristus byl
vydán pro naše přestoupení a vzkří-
šen  pro  naše  ospravedlnění"  (podle
Řím.  4,24b-25).  Dále  tam  vidíme
otevřený hrob s velikonočním pozdra-
vem  východních  křesťanů:  "Kristus
vstal z mrtvých! Dozajista vstal!"  A
pod tím  řádek řeckých písmen Alfa a
Omega ze  Zjevení  Jana  1,8.  To
všechno si v tomto velikonočním ob-
dobí a po celý rok připomínejme, a to
je také základ pro naše uvažování a
psaní v tomto čísle a ve všech násle-
dujících.  Nechceme  ovšem,  aby  zů-
stalo  jen  při   uvažování,  ale  aby  se
Boží láska promítala do našich všed-
ních životů, pochopitelně do naší ví-
ry,  naděje  a  lásky,  tedy  že  budeme
věřit, doufat a milovat. Při tom všem
nemůžeme jinak  končit  než  prosbou
vyjádřenou v písni číslo 622 z našeho
zpěvníku "Zůstaň s námi, Pane, když
se  stmívá".  K  tomu  směřují  násle-
dující články, ale také vaše vyjádření
a  svědectví  o  tom,  co  pro  vás  zna-
menají Velikonoce a jak je prožíváte,
kterými  jste  přispěli.  Chceme,  aby
tento  časopis  nebyl  jen  nějakým
slohovým  cvičením,  ale  živým  slo-
vem a to je jen tím, že do něj píšete.
Také zde najdete něco pro děti, něco
ze  sborové  kroniky  a  jiné  články,
různé další věci a také něco o tom, co
se děje a připravuje v našem sboru. 
Do letošních Velikonoc vám  přejeme

Boží pokoj a jeho požehnání.
                  Milan Michalík
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Petr Maláč

*
Epištola Římanům 4,25

     V osmé kapitole téže epištoly
toto slovo apoštol ještě více rozvine:
„Bůh neušetřil ani svého vlastního
Syna,  ale  za  nás  za  všecky  jej
vydal“.  –  Je  to  vůbec  možné,  aby
existovala taková láska, která miluje
vzdálené  a  cizí  lidi  více  než
vlastního  Syna!?  A přece  nám  to
apoštolovo  slovo  „byl  vydán  pro
naše  přestoupení“,  chce  povědět
právě toto:  Taková jedinečná láska
existuje  a  touto  láskou  si  nás
zamiloval sám Bůh. Na to bychom
měli  myslet  především,  když  si  v
postním období a o Velikonocích –
více než kdy jindy – připomínáme
Kristův kříž.

     Mohlo by se zdát, že Velký pátek
je takovým černým dnem v dějinách
lidstva,  vždyť  tenkrát  vlastně  lidé
spáchali strašný zločin na samotném

Bohu!  Jasně  si  ale  uvědomujeme,
jak se nás to, co se odehrálo tenkrát,
týká – jak Kristův kříž není jenom
jeho  utrpení,  jeho  potupení  a
ponížení,  jeho  smrtelný  zápas,  ale
jak je to především naše lidská vina,
naše  „přestoupení“.  My  lidé  jsme
těmi,  kteří  obrací  naruby pravdu a
spravedlnost,  jsme  to  my,  kteří
dovedou jednat bez milosrdenství a
slitování,  kteří  mají  srdce  plné
nepřátelství a nenávisti, jsme to my,
kteří snadno zaměňujeme nevinu za
vinu – válka na Ukrajině nám toho
může  být  jasným  příkladem,  další
slova  jsou  zbytečná.  Kříž  je  vý-
mluvným svědectvím proti nám, je
to těžký doličný materiál proti nám,
aby se někomu nezdálo, že když se
mluví  o  hříchu,  pak  jsou  to  jen
vzletná  nebo  zbytečná  slova.  Na
kříži byl námi lidmi přibit sám Boží
Syn,  ten,  který  byl  plný  pravdy  a
spravedlnosti,  který  za  námi  lidmi
přišel  ve  jménu odpuštění  a  lásky,
aby  nám  otevřel  brány  věčného
života,  a  my  lidé  jsme  pro  něj
neměli nic jiného než smrt.

     A přece – díky Bohu – kříž není
jenom  naše  těžká  a  neodčinitelná
vina,  nemá  být  jenom  symbolem
beznaděje  a  zoufalství,  který  lidé
vztyčují nad hrobem, nad prchavostí
a  pomíjivostí  života.  Má  nám  být
především  připomínkou  nezměrné
Boží  lásky  k  nám  lidem.  A tento
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údiv  nad  tím,  že  „Bůh  pro  nás
neušetřil  ani  svého  vlastního
Syna“,  vzroste  ještě  více,  když  si
připomeneme  svůj  lidský  podíl  a
vinu na Kristově kříži.  Vždyť Bůh
se  o  nás  nezasadil  jako  o  své
přátele, ale jako o své nepřátele. Od
samého  začátku  je  vztah  mezi
člověkem  a  Bohem  poznamenán
tímto  nepřátelstvím.  Jak  se  zdá
člověk o Boha nestojí,  nejen že se
vzpírá  jeho  vůli  a  odmítá  jej
poslouchat,  ale  sám chce  být  jako
Bůh,  chce  být  sám  svým  pánem,
chce  žít  život,  který  by  byl  podle
našich  představ.  Někde  tady  už
končí  naše  představy  o  velikosti
Boží  lásky,  která  se  nám  v  Ježíši
Kristu dává i naše porozumění této
lásce.  Nijak  jsme  si  tuto  Boží
přívětivost nezasloužili.

     Proč tedy Bůh – ve jménu této
nezměrné lásky – za námi přišel  a
„vydal  svého  vlastního  Syna“?  O
odpověď na tuto otázku se budeme
stále  jen  pokoušet.  Snad  proto,  že
lépe než my ví, jak přes to všechno,
co si o sobě myslíme a jak si jsme
jisti  svou mocí  a  štěstím na tomto
světě,  jsme  nešťastní  a  v  jaké
beznadějné situaci jsme. Naše lidská
cesta,  kterou  podnikáme  v  síle
svého rozumu,  své vynalézavosti  a
své  práce,  nás  nevede  do ráje,  ale
spíše na pokraj nebezpečného srázu.
Myslíme si, že naše štěstí je v tom
„být jako Bůh“, ale ve skutečnosti je

právě v tom naše neštěstí. Zachránit
nás může jen velká láska – proto za
námi  Bůh  přišel  se  svou  láskou  a
pomocí.

     „Za nás za všecky vydal svého
Syna.“ Slyšíme  tu  –  Bůh  miluje
každého  jednotlivého  člověka,  na
každém  mu  záleží,  nikdo  k  němu
nemá předem zavřenou cestu. Není
nikdo,  kdo  by  se  z  tohoto  slova
nemohl  radovat.  On  svou  lásku
předem ničím nepodmínil, prostě ji
všem nabízí.  I  v  tom je  velikost  a
jedinečnost  této  lásky,  že  nepatří
jenom  někomu,  ale  že  je  tu  pro
všechny bez rozdílu. V Ježíši Kristu
se za nás lidi Pán Bůh postavil a nic
mu nemohlo zabránit, aby se k nám
přiznal – ani „naše přestoupení“.

     Jestliže ale tato Boží láska patří
všem lidem, pak se o ní  mají  lidé
dozvědět. Svými ústy i svými životy
máme  všechny  odkazovat  k  tomu,
že  Ježíš  Kristus  –  ten,  který  „byl
vydán pro naše přestoupení“ – je ta
dobrá  stránka  života,  že  On  je
obnovitel i dárce pravého lidství. Je
to velký a těžký úkol, ale nikdo jiný
než právě Ježíš Kristus nemůže dát
správnou,  pomocnou  a  záchrannou
odpověď na problematiku i hádanku
lidského  života.  Jenom  v  něm  se
člověku otevírá opravdová naděje a
radostný  příslib  pro  budoucnost.
Jinak  se  budeme  neustále  topit  ve
svých starostech a úzkostech; vždyť
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sami  nejlépe  známe,  jak  na  tom
jsme,  víme o  své  vnitřní  nejistotě,
bídě i mnohých slabostech. Jako by
Kristův  kříž  byl  i  výrazem  naší
vlastní bezmoci, soudem nad námi i
předznamenáním našeho konce.

     Ale  do  toho  všeho  slyšíme
apoštolovo evangelium: „Bůh svého
vlastního Syna za nás za všecky, a
pro  naše  přestoupení,  vydal“.
Jestliže  právě  Kristův  kříž  je
svědectvím o tak veliké Boží lásce,
ve které se k nám sám Bůh přiznal a
kterou pro nás vynaložil, pak platí:
proč  bychom byli  ještě  pořád  plni
strachu,  úzkostí  a  pochybností.
Vždyť tím, co pro nás Bůh vykonal
na  Golgotě,  se  nám  také  zavázal
krví svého vlastního Syna, že se nás
za žádných okolností nevzdá, že nás
nikdy  nevydá  napospas  našim
přestoupením.

     To  je  nakonec  také  to
nejvlastnější  požehnání  Velkého
pátku,  že  na  nás  Kristův  kříž
nedolehl  jako  kletba,  obžaloba  a
vina,  ale  že  jej  náš  Pán  ve  své
dobrotě proměnil v důkaz své lásky
a  svého  milosrdenství  s  námi.  V
kříži  nám Bůh napověděl,  že  když
nám ve svém Synu dal tak mnoho,
pak se na  něj  a  jeho lásku smíme
vždy a ve všem spolehnout.

    Štěpán Marosz

Obzvláště  v  těchto  dnech
uslyšíme o zázračné moci vzkříšení.
Stejná moc, která vzkřísila Ježíše z
mrtvých,  může  působit  i  v  našem
životě! Co je však ono vzkříšení? 

Vzkříšení  není  jako  nějaký
doplněk  stravy,  lék,  doping.
Vzkříšení  není  ani  nadějí  pro  ty,
kteří  by  si  chtěli  jen  čas  od  času
zlepšit náladu, vylepšit pověst nebo
udělat něco dobrého. Není to jak s
Lazarem, kdy ho Pán Ježíš vzkřísil
jen  na  dočasný  stav,  než  znovu
fyzicky  zemřel.  Je  tady  opravdu
veliký  rozdíl  mezi  dočasným
vzkříšením a  Ježíšovým zmrtvých-
vstáním  pro  věčnost  a  naše
ospravedlnění.  Vzkříšení  je  nadějí
pouze  pro  ty,  kteří  zemřeli,  nejen
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fyzicky!  Vzkříšení  náleží  pouze
těm,  kteří  umírají  pro  svůj  starý
život  v  hříchu.  Těm,  kteří  umírají
pro  své  vlastní  ambice,  pohodlí,
důvody,  svévoli  nebo  pro  osobní
kariéru.  Jsou  ukřižováni  spolu  s
Kristem a  nežijí  už oni,  ale  žije  v
nich Kristus! Je vám jasné, pro koho
je  moc vzkříšení  určena?  Pro  kaž-
dého, kdo to přijme. 

Mluvíme-li o zázraku vzkří-
šení,  nelze  se  spoléhat  na  sebe
sama.  Pokud  ve  tvém  životě  něco
nefunguje tak, jak by mělo, pokoř se
a  vezmi  do  ruky  pokyn  –  Boží
slovo!  Bůh  ti  zjeví,  co  musíš  ve
svém životě změnit nebo udělat, aby
se v něm oslavil.

Dostáváme  se  k  ospravedl-
nění  skrze  našeho  Pána  Ježíše
Krista. Co to znamená? Ospravedl-
ňovat  znamená  prohlásit  za  spra-
vedlivé.  Je  to  Boží  potvrzení  těm,
kteří  přijali  Krista  a  skrze  jeho
spravedlnost  byli  ospravedlněni.
„Toho,  který  nepoznal  hřích,  kvůli
nám ztotožnil s hříchem, abychom v
něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2.
Korintským 5,21). 

Ačkoli  je  princip  ospra-
vedlnění popsán na mnoha místech
v Písmu, jednou z hlavních pasáží je
Římanům  3:21-26:  „Nyní  však  je
zjevena  Boží  spravedlnost  bez
zákona,  dosvědčovaná  zákonem  i
proroky,  Boží  spravedlnost  skrze
víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo

věří.  Není  totiž  rozdílu:  všichni
zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho
milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Jeho  ustanovil  Bůh,  aby  svou
vlastní  smrtí  se  stal  smírnou obětí
pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl
spravedlivý,  když  již  dříve  trpělivě
promíjel  hříchy.  Svou  spravedlnost
prokázal i v nynějším čase, aby bylo
zjevné,  že  je  spravedlivý  a
ospravedlňuje toho, kdo žije z víry
v Ježíše."

A kdy  jsme  ospravedlněni?
V  momentě  našeho  spasení.  Naše
spravedlnost  je  založena  na  víře  a
přijetí  dokončeného  díla  Ježíše
Krista.  Jeho  oběť  překrývá  naše
hříchy  a  Bůh  se  na  nás  dívá  jako
kdybychom  žili  dokonalým  živo-
tem,  takovým,  jaký  žil  Pán  Ježíš
Kristus.  Bůh  vidí  Kristovu  spra-
vedlnost, když se na nás dívá. Díky
ní plníme Boží požadavky. Bůh pro-
hlašuje  naši  spravedlnost  –  ospra-
vedlňuje nás.
Římanům 5,18-19 to dokonale shr-
nuje:  „A tak tedy: Jako jediné pro-
vinění přineslo odsouzení všem, tak
i  jediný  čin  spravedlnosti  přinesl
všem ospravedlnění a život. Jako se
neposlušností jednoho člověka mno-
zí stali hříšníky, tak zase poslušností
jednoho  jediného  mnozí  se  stanou
spravedlivými." V  Božím  ospra-
vedlnění  zažíváme Boží  pokoj  pro
naše životy. Jedině tak získají věřící

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/1 strana 7



jistotu spasení, záchrany. 
V  aktu  spravedlnosti  Bůh

zahajuje proces posvěcování – pro-
ces, ve kterém z nás Bůh dělá to, co
s  námi  původně  zamýšlel.  „Když
jsme tedy ospravedlněni z víry, má-
me  pokoj  s  Bohem  skrze  našeho
Pána Ježíše Krista.“ (Římanům 5,1)

Oslava Kristova vzkříšení je
ústředním bodem Velikonoc a každá
neděle  v  roce  je  připomínkou  dne
vzkříšeného Pána.

Boží slovo nám o tom mluví
jasně:

֍ "Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení
a  život.  Kdo věří  ve  mne,  i  kdyby
umřel, bude žít." (Jan 11,25)

֍ „A jestliže Kristus nebyl vzkříšen,
pak je naše zvěst klamná, a klamná
je i vaše víra. (1Kor 15,14)
֍ "Avšak Kristus byl vzkříšen jako
první  z  těch,  kdo  zesnuli."  (1Kor
15,20)
֍ "Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí
svou mocí i nás." (1Kor 6,14)
֍  "Jestliže  ve  vás  přebývá  Duch
toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých,
pak  ten,  kdo  vzkřísil  z  mrtvých
Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná
těla Duchem, který ve vás přebývá."
(Řím 8,11)

Přeji pokojné a požehnané prožití
velikonočních svátků s Pánem

Ježíšem Kristem. 

Zdeněk Žamboch

Profesor  Jan  Sokol,  bývalý
ministr  kultury  v  jedné  své  před-
nášce  o  církvi  řekl:  Lidé,  kteří  se
účastní života církve, sboru si k ní
postupně vybudují vztah, pro mnohé
se  církev  stala  druhým  domovem.
Prožili  v  ní  řadu  věcí,  mají  tam
přátele, cítí se tam dobře a rádi tam
chodí. Někdy ten vztah ale přeroste
do takové podoby, že církev začínají
vnímat  jako svůj  majetek.  Ale  cír-
kev nepatří lidem. Nepatří ani její-
mu faráři  nebo staršovstvu.  Církev
patří Ježíši Kristu. Všechno co se v
ní děje, se má dít v souladu s tím,
proč církev na světě je - aby se v ní
kázalo  evangelium,  a  aby  osla-
vovala  tomu,  komu  patří  -  Ježíše
Krista.

Vystihl  jinými  slovy  to,  co
napsal  apoštol  Pavel  kdysi  do
Korintu:  Nikdo  totiž  nemůže
položit jiný základ než ten, který
už je položen, a to je Ježíš Kristus.
(1.  Kor.  3,11) Můžeme  sbor,  do
kterého  patříme,  chápat  jako  svůj
sbor, ale ve skutečnosti patří Ježíši
Kristu.  Potřebujeme  si  připomínat,
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že i když je nám každému svěřena
nějaká  míra  zodpovědnosti  za  náš
sbor,  tím,  kdo  je  Pánem  církve,
našeho sboru je Ježíš Kristus. Co to
znamená?  Musím  teď  myslet  na
následující tři věci:

1. Založil církev
Ježíš  je  Pánem  církve,

protože to byl On, kdo ji založil. O
Letnicích  si  budeme  připomínat
vylití  Ducha  svatého,  kdy  církev
vznikla.  Když  bychom  měli  mož-
nost vrátit se v čase a být svědky to-
ho, co Ježíš učil a dělal, když tu byl
fyzicky  přítomný,  jaký  okamžik
bychom si zvolili?  Možná bychom
chtěli být u toho, když se narodil a
pastýři a mudrci přišli do Betléma,
aby  se  mu  poklonili.  Někdo  by
možná chtěl na vlastní oči vidět, jak
Ježíš  chodil  po  vodě.  Nebo  jak
vzkřísil  Lazara.  Anebo  bychom
chtěli  být  účastni  toho vyvrcholení
Ježíšova  života,  kdy  na  sebe  vzal
trest za naše hříchy a byl ukřižován.
Byly to všechno mimořádné okam-
žiky. Ale zcela jistě byla mimořádná
i chvíle, kdy byl na učedníky seslán
Ducha svatý. Učedníci nevěděli, na
co přesně čekají, režie té chvíle byla
zcela  mimo  jejich  představy,  ale
poslechli  svého  Mistra,  který  jim
přikázal,  aby  neodcházeli  z  Jeru-
zaléma, ale počkali,  až na ně bude
Duch  svatý  seslán.  A  oni  tehdy
skutečně byli naplnění mocí Ducha
svatého a  v důsledku toho se stali

neohroženými  svědky  o  Ježíši.
Podle církevní tradice všichni učed-
níci,  až  na  Jana,  zemřeli  mučed-
nickou smrtí.  

O  Letnicích  budeme  slavit
narozeniny  církve.  Její  vznik  je
popsán v úvodních kapitolách Skut-
ků apoštolů,  naše přání  být přitom
se  sice  nesplní,  ale  o  tom,  že  se
tehdy  v  Jeruzalémě  stalo  něco
skutečně  mimořádného,  svědčí  to,
že  církev  existuje  až  do  dnešních
dnů. Kdyby tehdy v Jeruzalémě ne-
vznikla, dnes by tu nebyla.

Znamená  to  ovšem  něco
zcela  konkrétního:  Ten,  kdo  něco
vytvořil,  nejlépe zná účel a použití
toho co vytvořil. Ten, kdo vymyslel
mobilní  telefon,  nejlépe  ví,  co
všechno je s ním možné dělat a jak
jej  používat.  A Ježíš,  který  založil
církev nejlépe ví, jak by církev měla
fungovat a co by se v ní mělo dít.
Podle Písma tedy církev existuje a
má žít pro Ježíše. Vyznáváme Ježíše
jako  svého  Pána  a  říkáme  tím,  že
chceme žít tak, abychom mu půso-
bili  radost.  Znamená  to,  že  jej
chceme  následovat.  Že  se  chceme
ptát  na  to,  jak  naplnit  jeho  záměr
pro náš život. A že přemýšlíme, jak
nejlépe v církvi naplnit to, k čemu ji
stvořil. 

2. Je zachráncem církve
Bible  říká:  Kristus  je

hlavou  církve,  těla,  které  spasil.
(Ef.  5,23b) Ježíš  je  Pánem církve,
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protože je jejím zachráncem.
Známe ten příběh o tom, jak

Bůh stvořil Adama a Evu, postavil
je do ráje, kde měli žít spolu s ním.
Lidé  se  však  rozhodli  postavit  se
proti  Bohu  a  jít  si  svou  vlastní
cestou,  žít  nezávisle  na  Bohu.  V
důsledku  toho  byli  odděleni  od
Boha.  Bůh  svůj  plán  s  člověkem
nevzdal. Poslal na svět svého Syna,
aby  na  sebe  vzal  naše  hříchy  a
zemřel  za  ně  na  kříži.  Ježíš  tak
odstranil  překážku,  kterou  jsme
sami  postavili  mezi  nás  a  Boha.
Naše hříchy zaplatil svojí krví.

I  když  smrt  není  nikdy
pozitivní  věc,  v  případě  Ježíše
Krista  je  to  dobrá  zpráva,  evange-
lium, protože nám ukazuje hloubku
Boží lásky k nám. Je to dobrá zprá-
va, protože nám ukazuje také to, jak
vzácní  pro  Boha  jsme.  Byli  jsme
vykoupeni  za  cenu,  kterou  zaplatil
Jeho Syn na kříži. Proto Bible říká:
Bylo  za  vás  zaplaceno  výkupné,
nebuďte otroky lidí! 1. Kor. 7,23.
Pavel vyznává:  … nežiji už já, ale
žije ve mně Kristus. A život, který
zde nyní žiji,  žiji  ve víře v Syna
Božího, který si mne zamiloval a
vydal sebe samého za mne. 
(Gal. 2,20)

   Proto i my jako církev vyznáváme
Ježíše jako svého Spasitele.
3. Soudce

A konečně  je  Ježíš  Pánem
církve, protože je soudcem:  Vždyť

se  všichni  musíme  ukázat  před
soudným stolcem Kristovým, aby
každý  dostal  odplatu  za  to,  co
činil ve svém životě, ať dobré, či
zlé. (1. Kor. 5,10) 

Druhé lidi  hodnotíme podle
nejrůznějších  kritérií.  Podle  jejich
oblíbenosti,  nakolik  si  s  nimi
rozumíme, jestli s nimi máme spo-
lečné názory nebo společné zájmy.
Vážíme  si  lidí,  kteří  nám  nějak
pomohli.  A musíme  si  přiznat,  že
často si ceníme lidí, ze kterých má-
me nějaký prospěch. Podobně hod-
notili  lidé  Ježíše.  Šli  za  ním  ne-
mocní,  protože  doufali,  že  uzdraví
jejich nemoci. Hladoví čekali, že je
nasytí.  Další  přišli,  protože  potře-
bovali,  aby jim odpustil  jejich hří-
chy. A mnohé jiné k němu přivedla
zvědavost, protože chtěli slyšet něco
jiného, než co říkali zákoníci a vidět
skutky,  které  činil.  Mnohé  lidi  k
němu přivedly sobecké důvody.

Ale i my budeme hodnoceni.
Nebude  to  podle  oblíbenosti  ani
podle  našich  názorů  nebo  zájmů.
Ani podle toho, jestli  jsme mysleli
dobře to, co jsme dělali a dokonce
ani  ne podle toho,  jestli  jsme měli
pravdu. Pán Ježíš říká, že to důležité
nejsou naše záměry nebo myšlenky.
To  důležité  je  ovoce,  které  to  při-
neslo.  Jaký  byl  výsledek  našeho
snažení? Možná jsme něco mysleli
dobře, ale přesto to vedlo k tomu, že
jsme  druhému  ublížili.  Pán  Ježíš
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mluví o dobrém a špatném stromě a
říká,  že  se  rozeznají  podle  ovoce.
Dokonce tedy ani naše záměry ne-
jsou  podstatné,  protože  to,  co  se
bude hodnotit je ovoce, které jsme
ve svém životě svému Pánu přinesli.
Slovo  ‚Amen,  pravím  vám,  co-
koliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste
učinili.‘  (Mat.  25,40)  je  tak  stále
aktuální  a  potřebujeme  si  ho
připomínat.

A tak Ježíš Kristus je ten, na
kom  církev  stojí.  On  do  ní  vnáší
život  a  stará  se  o  ni  jako  dobrý
Pastýř.  A on  také  bude  tím,  před
kým poklekneme a budeme vydávat
počet. On je základem církve, on je
základem naší víry.

Lubomír Čevela

 Já jsem Alfa i Omega, praví Pán  

Zj. 1,8a

   Ve třídě bylo téměř úplné ticho,
přerušované  pouze  hlasem  vyuču-
jícího.  Studenti  se  usilovně  snažili

zapsat  každý  detail  jeho  výkladu.
Od svých starších spolužáků věděli,
že  i  nejmenší  podrobnosti  mohou
být důležité. Ne nadarmo nesl jejich
učitel  přezdívku  „Inkvizitor“.  Do-
sáhnout u něj dobré známky nebylo
nic jednoduchého.

   „Na závěr si uděláme malý my-
šlenkový  experiment,“  pokračoval
jejich  vyučující  svým  sametovým
hlasem, který by dle názoru někte-
rých  studentek  velice  dobře  slušel
nějakému známému herci.  „Pokus-
me  se  odpovědět  na  jednoduchou
otázku. Co by zůstalo z křesťanství,
kdybychom  z  něj  odstranili  Ježíše
Krista?  Zvažte  všechny  důsledky.
Kdo si  v příští  hodině troufne při-
nést  uspokojivou  odpověď,  získá
jedničku  za  deset  bodů.  Ovšem ti,
kdo se o to pouze pokusí bez poro-
zumění  věci,  si  odnesou  jinou…,
řekněme  mnohem  méně  hezkou
známku.“
   Odpoledne se dva spolužáci  Petr
a  Jana  připravovali  na  následující
školní den. „Já bych to zkusil,“ na-
vrhoval Petr. „Jsme přece jenom na
křesťanském  gymplu  a  ne  na  teo-
logické fakultě.“  „Vzpomeň si,  jak
dopadla  Lucie  posledně,“  odpo-
rovala mu Jana. „Inkvizitor si na ní
pěkně  smlsnul  a  šla  si  sednout  s
trojkou.  Nechápu,  proč  nás  tak
deptá.“  Petr  vstal  ze  židle  a  s  ne-
přítomným pohledem udělal několik
kroků k oknu. Bylo vidět, že o ně-
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čem usilovně přemýšlí. Pak, jakoby
sám pro sebe řekl:  „Lucie to  měla
dokonale  nabiflované,  ale  vlastně
nevěděla,  o  čem  mluví.  Inkvizitor
vyžaduje, abychom danému tématu
dokonale  porozuměli.“  Otočil  se
směrem  do  místnosti  a  usedl  na
okenní parapet. „Nemá smysl se do-
hadovat,  zkusme raději  najít  odpo-
věď na tu jeho divnou otázku.“
   Jana bez přemýšlení vyhrkla: „Z
kostelů  by  zmizely  všechny  kříže.
Mně se stejně nikdy nelíbily ty s tr-
pícím Ježíšem.“ „Máš pravdu,“ od-
pověděl Petr, „ale je to jenom důsle-
dek mnohem zásadnější věci. Pokud
sebereme  křesťanům Ježíše  a  jeho
oběť na kříži, nemohou být smířeni
s  Bohem.  Tohle  už  jsme  ve  škole
měli: „Hřích odděluje od Boha, ale
Ježíšova oběť na kříži s Bohem smi-
řuje.“ Jana se na sebe trochu zlobila,
že to tak bez rozmyslu plácla. Roz-
hodla se, že bude nad svými dalšími
návrhy víc  přemýšlet.  Po chvíli  ti-
cha dodala. „Bez Ježíše bychom ani
nemohli  být  vzkříšeni.  Nečekal  by
nás věčný život, ale věčná smrt. On
byl vzkříšený jako první z lidí a je-
nom díky tomu můžeme doufat, že
nás Bůh vzkřísí také.“
   „Výborně,“ pochválil ji Petr. „Teď
si  zkusme  představit  důsledky  pro
církev. Ježíš byl přece hned na jejím
počátku.  On  získal  dvanáct  učed-
níků a spoustu dalších. Z nich všech
se  později  zformovala  církev.  Bez

Ježíše proto můžeme škrtnout celou
křesťanskou  církev.“  Petr  se  na
chvíli  zastavil  a  pak uvažoval  dál:
„Bez Ježíše by nebyla církev a bez
ní  by  zase  nebyly  kostely  a  mod-
litebny.“  „Také  můžeme  zapome-
nout na Nový zákon,“ dodala Jana.
„Evangelia  jsou  vlastně  celá  o  Je-
žíšovi  a  jeho  učení.  Skutky  jsou
zase  o  církvi.  Apoštolské  listy  na
obojí  navazují  a  rozebírají  křes-
ťanské  učení  do  detailů.  Zbyl  by
vlastně jenom Starý zákon. Ten ale
bez Krista patří židům a možná také
muslimům.“
   „Takže,  když  to  shrneme,  celá
křesťanská víra a církev by se bez
Ježíše sesypaly jako domeček z ka-
ret.“ Jana vyrostla v církvi a taková
představa jí připadala hrozná. „Zů-
stalo  by  vůbec  něco?“  řekla  zara-
ženě. Petr podobné zábrany neměl,
ale  když  zpozoroval,  jak  se  Jana
tváří, navrhl: „Nechme toho a pojď-
me se ještě podívat na fyziku.“ „Po-
kusíš se zítra o tu odpověď?“ zepta-
la se Jana skoro šeptem. „Já nějak
nemůžu.“ „Uvidíme,“ uzavřel jejich
rozhovor  Petr.  „Teď dáme tu  fyzi-
ku.“
   Další  den,  nedlouho po začátku
hodiny, zopakoval vyučující,  které-
ho  studenti  přezdívali  Inkvizitor,
svou otázku z minula: „Co by zůsta-
lo  z  křesťanství,  kdybychom z  něj
odstranili  Ježíše Krista?“  Petr  se
přihlásil  a  s  bušícím  srdcem  řekl:
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„Odpověď na vaši otázku je – vůbec
nic“.  Když  si  sedal  do  lavice,  za-
čínal se usmívat. Věděl, že v třídní
knize je čerstvě zapsaná velká jed-
nička za deset bodů.

Pavel Kovář

 Já jsem Alfa i Omega, praví Pán 

Zj. 1,8a
   Pokud se vysloví slovo „konec“,
všichni máme tendenci si představit
něco, co přestane existovat, přestane
být  součástí  našeho  života.  V hla-
vách se nám vybaví hromada vzpo-
mínek.  Na  chvíle,  kdy  se  odstě-
hujeme  a  stýská  se  nám.  Na  po-
slední den ve škole, kdy se loučíme
se spolužáky.  Na milované domácí
mazlíčky. A hlavně na naše blízké,
se  kterými  se  již  nemůžeme vídat,
protože nás opustili navždy. Bývají
to těžké chvíle,  které nás nutí  pře-
mýšlet a přehodnocovat své postoje.
   Když  překonáme  toto  náročné
období,  nastává  tak  trochu začátek
něčeho jiného.  S koncem se pojí  i
začátek. Nové místo k životu, noví
přátelé  a  nové  možnosti.  Musíme
něco  opustit,  ale  tím  vytvoříme  v

našem životě prostor pro nové věci.
Najednou se máme od čeho odrazit
a  vyjít  vstříc  další  etapě  našeho
života. 
   Konec  však  můžeme  vnímat  i
pozitivně. Představme si závodníka
běžícího k cíli. Dochází mu síly, ale
ví, že v cíli už to všechno skončí a
bude si moci odpočinout. Když se v
létě učíme na zkoušku, a venku je
nádherné počasí, přejeme si, aby už
to  konečně  skončilo  a  my  jsme
mohli jít ven. V životě i v práci při-
cházejí těžká období a jejich konec
nás  osvobodí  a  dá  nám vytoužený
odpočinek.
   Věřící  křesťan  by  měl  vnímat
Ježíše  Krista  jako  konec  (cíl)  pro
svůj  život.  Jako  směr,  kterým  se
ubírá jeho životní cesta. Jako maják,
ke  kterému  směřují  lodě  v  bouři.
Lidé,  kteří  nemají  jasný  cíl,  se  ve
svém životě ztrácí a nevědí, kudy se
mají vydat a co mají dělat. Trápí se
a připadá jim všechno zbytečné. Na-
šim cílem je Ježíš Kristus a spása,
kterou přináší. Dává našemu životu
smysl.  Vede nás,  abychom neblou-
dili a věděli,  co je důležité a co je
jen  rozmar.  Tak jako závodník bě-
žící závod ze sebe vydává všechno
proto, aby dosáhl cíle, tak i my má-
me odevzdat  své  životy  do  služby
našeho Pána,  abychom dosáhli  ne-
beského cíle.   
   Tak jako v životě si po překonání
těžkého  období  a  dosažení  cíle
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můžeme odpočinout a radovat se z
dosaženého výsledku. I Pán Ježíš si
pro  nás  připravil  odměnu,  kterou
dostane  každý,  kdo  se  osvědčil  v
pozemském životě. Tady na zemi na
nás čeká mnoho lákadel a možností
jak si to ulehčit. Ale stejně jako zá-
vodník musí dodržovat pravidla zá-
vodu, aby byl jeho výsledek uznán,
tak i my musíme zkoumat náš život
a  dodržovat  to,  co  nám  náš  Pán
určil. Pokud obstojíme, čeká na nás
v  cíli  odměna.  Odměna  v  podobě
nového nebe a  nové země,  kde už
nebude  bolest,  žal  ani  smrt.  Kde
nám náš Pán setře každou slzu z oka
a kde se spolu s ním budeme moci
radovat.  „Co oko nevidělo  a ucho
neslyšelo,  co  ani  člověku  na  mysl
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho
milují.“ (1. Kor. 2,9)  A v Jeho pří-
tomnosti  budeme už navždy.  To je
ten konec, který On nám připravil. 
   Pán  Ježíš  připravil  konec  pro
všechny. Pro ty, kdo ho následují i
pro ty, kdo ho odmítají. 
Avšak  zbabělci,  nevěrní,  nečistí,
vrahové,  cizoložníci,  zaklínači,
modláři a všichni lháři najdou svůj
úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra.
To je ta druhá smrt.“ (Zjevení 21,8)
Nemusíme se bát, náš Pán je milo-
srdný, ale mějme se na pozoru, aby-
chom  nesešli  z  Jeho  cesty.  Zkou-
mejme  naše  myšlenky  a  činy.
Vyberme si ten Boží cíl, kde končí
nelehké pozemské období a začíná

nekonečná  radost  v  Ježíši  Kristu
našem Pánu. 

 

Lubomír Bureš

Oni však ho začali přemlouvat:
„Zůstaň s námi, vždyť už je k

večeru a den se schyluje.“ Vešel
tedy a zůstal s nimi.   Lk 24, 29

Král je vzkříšen a odchází do
slávy.  Text  Lukášova  evangelia  je
zapsán  v  oddílku,  který  se  věnuje
zjevení na cestě do Emauz. Vlastně
se  přesně  neví,  kde  tehdy Emauzy
stály,  archeologické  prameny  do-
kládají,  že by to mohlo být zhruba
13 km od Jeruzaléma, jiné zase, že
by  to  mohlo  být  23  km  a  třetí
dokládají, že by to mohlo být až 30
km od Jeruzaléma.  Ono to  vlastně
ani není důležité,  kde přesně a jak
daleko to bylo. Bylo to jistě pěšky
pěkný  kus  cesty,  protože  tam  zů-
stali. Nestihli by se vrátit ten samý
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den zpět do Jeruzaléma. Ale proč šli
do  Emauz?  Jaký  k  tomu  měli
důvod? Jisté je, že situace po smrti
Ježíše  byla  pro  úzký  okruh  jeho
Apoštolů  frustrující.  Byli  zřejmě
také  dost  zmateni  tou  situací,  ve
které  se  nacházeli.  Jejich  Mistr
zemřel na kříži potupnou smrtí a pro
ně,  obyčejné  smrtelníky  to  byl
konec všeho.  Prožívají  rozčarování
a jistě jsou velmi zklamáni. Verš 21
je toho důkazem, kde si apoštolové
tak nějak povzdechnou, že přeci jen
doufali, že je to právě ten, který má
vykoupit Izrael a už je to tři dny co
se to stalo.  Měl být tím Mesiášem,
ale ta jeho smrt je odpovědí na to,
že Mesiášem nebyl. I když v koutu
duše v nich byla malá kapka naděje.
Přece  přišly  ženy ráno od hrobu a
říkaly,  že  hrob  je  prázdný.  Roz-
hodnou se, že se raději vrátí domů a
nechají si to v hlavě v klidu srovnat.
Cestou se k nim Ježíš přidal, oni jej
však  nepoznali.  Bylo  by  asi  dost
podezřelé,  kdyby  k  nim  po  cestě
přistoupil a představil  se jim, že je
Ježíš. Mysleli by si, že je to nějaký
podvodník,  který  ukradl  Ježíšovo
tělo a teď se za něj vydává. On jim
jen znovu a pokolikáté už opakuje,
že  jsou  nechápaví  a  těžkopádní  a
připomíná  jim  Mojžíše,  proroky  a
vypráví jim to co se k Němu vzta-
huje  v  Písmu.  Bylo  pozdě  večer,
den se nachýlil a oni ho přemlouvali
ať s nimi ještě zůstane, přeci nebude

pokračovat v cestě za tmy. A tak te-
dy vešel k nim do domu a u stolu
vzal  do  ruky  chléb,  vzdal  díky,
lámal a rozdával všem u stolu. A tu
se jim otevřely oči a uvědomili  si,
že  právě  ten,  který  zemřel  před
třemi  dny  je  tentýž,  vzkříšený
Mesiáš.  Ten,  který  přišel,  aby  vy-
koupil  Izraele.  Ano  takto  vypadá
skutečné vzkříšení, fyzické vzkříše-
ní.  Byl  to  on,  viděli  na  jeho  těle
rány,  jizvy,  mohli  se  jich  dotýkat
jako skutečného člověka, jedl s ni-
mi.  To vše  dosvědčovalo,  že  Ježíš
Kristus  zemřel  a  vstal  z  mrtvých
tak,  jak  bylo  již  dávno  ve  Starém
zákoně  předpověděno.  Vše  je  tak,
jak má být. A po tomto poznání, jim
Ježíš  ještě  dává  čas  ke  zklidnění,
protože až Duch svatý,  který je na
ně  seslán,  bude tím pravým poho-
nem,  tou  pravou hnací  energií  pro
zvěst,  která  je  určena  všemu stvo-
ření.

Luděk  Rejchrt  se  ve  své
písni nechal tímto textem inspirovat.
Napsal  a  složil  modlitbu,  která  je
pro  nás  všechny  velkou  posilou  v
našem životě,  na našich cestách,  v
situacích,  ve  kterých  se  ocitáme,
kdy  se  cítíme  sami,  opuštěni,  kdy
máme strach, co bude dál. A zvláště
nyní,  kdy  prožíváme  válku  na
Ukrajině znějí  tyto slova písně na-
léhavěji,  najednou  dostávají  hma-
tatelnou podobu všeho toho utrpení
a  všeho  s  tím  spojeného.  Možná
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nám to při zpěvu nebo při čtení této
písně vhání slzy do očí. Jsou to slzy
úzkosti,  strachu ale  hlavně  jsou  to
slzy veliké naděje, že i když už se
připozdívá a přihnal se velký černý
mrak,  s  námi  zůstává  živý  Ježíš
Kristus, který byl potupně zabit  na
kříži a pro nás byl vzkříšen. Vždyť
jednou  přijde  čas,  který  chystá
přebohatou žeň.

V  období  před  Velikonocemi  pro-
vádím úklid svého domova a  svého
nitra.  V tomto období si  více uvě-
domuji  význam Kristovy oběti  pro
mě a pro nás všechny, uvědomuji si
jak  úžasná  a  tolik  nedoceněná  je
Jeho smrt a Jeho vzkříšení. Ježíš se
tímto vydal jako  oběť za moje, naše
hříchy, jednou pro vždy porazil smrt
a zlo. Satan byl tímto poražen. Kdo
v  Krista  a  velikonoční  radostnou
zprávu  uvěří,  je  zachráněn.  "Toto
vše  jsem  vám  pověděl,  abyste  ve
mně nalezli pokoj.  Na světě zakou-
šíte soužení, ale buďte stateční - já
jsem přemohl svět." Jan 16:33 Dě-
kuji Ti Hospodine, za lásku, smilo-
vání a trpělivost s námi. 

Kamila Čevelová

Velikonoční  svátky  budu  pravdě-
podobně  prožívat  jako  svátky  klidu,
odpočinu  si  přes  ně  od  starostí  běž-
ného  života  a  budu  se  snažit  sou-
středit  na  věci  duchovní.  Dříve  pro
mne  znamenaly  hlavně  již  zmíněné
volno spojené s tím, že budu muset jít
do kostela vyslechnout každoročně se
opakující  brutální  příběh.  Nyní  beru
velikonoční  příběh  jako  historickou
událost,  která  je  krutá  stejně  jako
podstata současného světa. Skrývá se
v ní ale  i  něco nadpřirozeného,  Bůh,
který se o Vánocích stal člověkem se
o  Velikonocích  obětoval,  aby  se  k
němu lidé mohli navrátit.  Velikonoce
jsou vyjádřením Boží lásky a milosti,
nejúžasnější na tom všem je, když si
uvědomím, že by Ježíš za mě ze-mřel i
kdybych  byl  jediným  člověkem  na
světě.         

Filip Uhřík

Během mého života se význam slova
Velikonoce hodně proměňoval.  Bylo
to  podle  toho,  v  jaké  etapě  života
jsem se  nacházela.  V dětství  to  byl
běžný pohanský pohled,  že  se  barví
vajíčka  a  chodí  se  s  tatarem  nebo
jalovcem.  V  dospívání  zase,  že  je
volno  a  další  den  navíc  k  víkendu,
kdy se může vyjet na hory a udělat se
nějaký  přechod  hřebene.  Když  jsem
se "znovuzrodila",  tzn. že jsem uvě-
řila ve svém nitru v Ježíše Krista jako
Spasitele  světa,  tak  jsem  nejčastěji
věnovala  čas Velikonoc půstu,  mod-
litbám a chvalám.  Petra Kovářová
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Vzpomínka  na  Velikonoce  v  mém
dětství  je  pevně  spojena  s  ven-
kovem.  Tehdy  jsem  pobýval  u
babičky  v  jedné  malé  vesnici  ne-
daleko  Žehušic.  Babička  bydlela
sama,  dědu  jsem  nepoznal.  Tehdy
jsme  chodili  pro  vodu  k  obecní
pumpě,  záchod  byl  suchý  až  na
druhé  straně  dvora.  Elektřina  byla
připojena na jednu pojistku, světlo a
zásuvka  pro  rádio.  Na  Velikonoce
jsem se vždycky moc těšil. Měl jsem
tam  hodně  kamarádů.  Na  Veli-
konoční  pondělí  se kluci  svědomitě
připravovali. Pletli z vrbového prou-
tí  pomlázky a vyřezávali  píšťaly. A
děvčata  doma zase  barvila  vajíčka.
Naproti  babičce  bydleli  Míčovi,  ti
měli dvě dcery. Paní Míčová už od
Velkého pátku spolu s  nimi barvila
vajíčka. Barvilo se obyčejnými bar-
vami,  takže  vajíčka  byla  červená,
žlutá, modrá, zelená a ten počet mě
vždycky  ohromil  a  ohromuje  do-
dnes.  Tenkrát  jich  paní  Míčová
barvila na 300ks. Od té doby jsem už
tolik  barevných  vajíček  pohromadě
neviděl a už nikdy neuvidím. Ovšem
já  jsem  velikonoční  pomlázku  boj-
kotoval  a  nikdo  mě  nedokázal
přemluvit, abych šel společně s klu-
ky  na  pomlázku  a  něco  si  vyko-
ledoval.  A tak  jsem  byl  doma.  Za

oknem jsem sledoval dění naproti v
chalupě. Vrátka se netrhla, stále při-
cházeli další a další koledníci. Sebou
měli  obrovské  proutěné  košíky  a
sotva  je  unesli,  jak  byly  plné.  Na
dlouhých  pomlázkách  jim  vlály
barevné pentle.

Ale  den  před  tím,  v  neděli,  na
Boží  hod  velikonoční  pan  Míča
vyvedl  dva  černé  koně  na  dvůr  a
zapřáhl  je  do bryčky.  Svátečně  ob-
lečeni  v  černém  odjeli  do  Semtěše
do kostela na bohoslužby. Co si pa-
matuji, tak měl vždycky koně. I pře-
sto,  že  při  kolektivizaci  musel  vše-
chno odevzdat  do společného druž-
stva. Říkával, že koně jsou jeho ži-
vot, a kdyby neměl koně v maštali,
jako  by  ani  nežil.  Byl  v  evan-
gelickém sboru kurátorem. I dnes v
Semtěši na to vzpomínají, jak kurá-
tor  přijížděl  na  bohoslužby  s  bryč-
kou a přivezl celou rodinu.

My  jsme  zůstávali  doma  a  po-
vídali  si.   Tenkrát  těch  autobusů  a
zvlášť v neděli moc nejezdilo, ono je
to  vlastně stejné i  dnes.  Kdo nemá
auto, nebo někoho, kdo by ho mohl
autem přivézt, tak se na bohoslužby
v neděli nedostane.

Nikdy  jsem  nelitoval  toho,  že
jsem  s  kamarády  nechodil  na  po-
mlázku a oni mi to nevyčítali.  Spíš
by mně bylo líto,  že bych na Veli-
konoce, a nejen o nich, nemohl při-
jet k babičce na venkov.
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   Stalo se ti  někdy, že ses cítil  v
právu,  že  děláš  správné  věci,  a
přesto  se  druzí  proti  tobě  obořili?
Zakusil  jsi  na  sobě  někdy  křivdu?
Takový ten pocit, kdy nechápeš, co
se děje, a argumenty a celá situace
nedává  smysl?  Do  nitra  se  vkrádá
neklid,  rozhořčení,  a  možná  pocit
bezmoci a absurdity.
   Když si vzpomenu na Velikonoce,
přemýšlím, jak se asi cítil Ježíš. Co
musel prožívat.
   Pomáhal lidem, uzdravoval tělo i
duši. Dělal dobré skutky, oslavoval
tím Boha, Stvořitele světa. A přesto
se  našel  někdo,  komu  nebyl  po
chuti.  Přesto  proti  němu  brojili
dokonce ti,  kteří  by se s ním měli
radovat, že oslavuje Boha. Ti, kteří
znali Boha přinejmenším z Písma.
   Ježíš  pomáhal,  dával  sám sebe,
dával svůj čas. Ježíš se obětoval pro
druhé,  a  přesto  se  proti  němu lidé
spikli.
  Ježíš  zakusil  velkou  křivdu.
Velkou křivdu v tom, že za pomoc
byl odsouzen.

   Určitě  by  měl  v  takové  situaci
právo být naštvaný, spílat,  křičet a
nadávat.  Prostě  uvolnit  emocím
cestu.
   On však nic  takového neudělal.
Ježíš  udržel  emoce  v  patřičných
kolejích.
   Nebojoval tělesně, ale duchovně.
Nedal  se  přemoci  negativními
emocemi, ale dokázal se ovládnout.
Dokázal  i  při  tom  všem  zrazení,
odmítnutí,  fyzické  bolesti  a  uráž-
kách, zůstat v "klidu", bez oplácení
zlého.
   Žasnu  nad  tím,  jak  to  Ježíš
dokázal všechno přemoci a zvítězit.
Bez důvěry v živého Boha, bez vzá-
jemného vztahu s Otcem a také od-
puštění těm, kteří mu ublížili, by to
určitě nebylo možné.

Petra Kovářová
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Lubomír Smílek

Už  ani  nevím,  kdy  jsem  poprvé
zaslechl  název  Hardyho  máslovka.
Musel  jsem  být  ještě  školák  a
představoval jsem si, asi pod vlivem
amerických  grotesek,  že  to  bude
baňatá hruška,  velmi dobré chuti  a
když  jsem  si  později  v  knihovně
půjčil  atlas odrůd ovocných druhů,
musel  jsem  uznat,  že  jsem  se  ani
moc  nemýlil.  Pomyslil  jsem si,  že
by nebylo špatné mít tuto hrušeň na
zahradě, ale nějak z toho sešlo a na
Hardyho  máslovku  jsem  poza-
pomněl. Až o mnoho let později, už
jsem začal vyhlížet důchod, jsem si
ji pořídil. V řadě stromů jsem vyko-
pal  starou uschlou švestku,  v jámě
jsem  vyměnil  půdu,  kterou  jsem
smíchal s kompostem, to prý se má,
a  k  pevnému  kůlu  jsem  zasadil

novou hrušeň. Kmínek jsem pečlivě
obalil  pletivem.  To  kvůli  srncům,
kteří mi už léta pijí krev a čekají na
každou příležitost mi něco provést.
Na jaře jsem zastřihl korunku a pak
jsem  stromek  zaléval,  pozoroval,
jak pěkně roste  a těšil  se na první
plody. Hrušně si vždycky dávají na
čas. První květy se objevily asi  po
pěti letech a všechny opadly. Příští
rok  už  hrušeň  kvetla  bohatě,  ale
udržel se jen jeden plod. Tak jsem
se  přece  jen  dočkal.  Hrušku  jsem
utrhl  trochu  předčasně.  Částečně  z
nedočkavosti a taky jsem se obával,
že  by  mi  ji  mohl  utrhnout  nějaký
kolemjdoucí,  protože  stromek  byl
volně  přístupný.  „Příští  rok  jich
bude  více  a  nechám  je  na  stromě
déle,“ říkal jsem si,  ale mýlil jsem
se. Když jsem po čase přijel na ko-
pec, viděl jsem, že je zle. Z pěkného
stromku zůstal jen pahýl a koruna se
válela vedle. Vřelo to ve mně jak v
Jonášovi  u  Ninive,  ale  žádný Hlas
se mně nezeptal, jestli je dobře, že
se  tak  hněvám  pro  ten  štěp.  Od
dětství jsem vychováván, co se při
takových  příležitostech  má  říkat  a
tak na rozdíl od Jonáše bych řekl, že
to dobře není, ale že si nemůžu po-
moci, protože jsem se na ty hrušky
těšil několik let.  Představoval jsem
si,  že se možná Pán Bůh s pocho-
pením  usmívá,  jak  mě  chce  něco
naučit  a  jak  se  vzpouzím.  Dobře
vím,  že  zničený  stromek  je  lekce
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pro začátečníky.
Postěžoval  jsem  si  myslivcům  v
zaměstnání  a  společně  jsme  se
shodli, že na tohle by srnec nestačil,
že  to  byl  asi  daněk.  Jeden  z  těch
myslivců mi s potutelným úsměvem
radil,  abych  toho  daňka,  až  ho
potkám,  přetáhl  nějakým  prutem.
Ještě  jsem  si  dělal  naději,  že  se
probudí nějaká záložní očka a vyraší
nový letorost, ale ani toho jsem se
nedočkal.
Po dvou letech, to už jsem daňkovi
odpustil, jsem zasadil stromek nový.
Tentokrát  mi  padla  do  oka  hrušeň
Bohemica, odolná proti nemocem, a
hlavně její  plody  vydrží  ve  sklepě
až do dubna. To mě přesvědčilo. V
zimě  jsem  jenom  ustřihl  několik
roubů  a  v  dubnu jsem jimi  kama-
rádovi  narouboval  několik  pláněk.
Když začaly stromy rašit,  chodíval
jsem  k  novému  stromku  a  s  ne-
dočkavostí  čekal,  až  uvidím  první
lístky.  Okolní  stromy  už  obrůstaly
listím  a  na  hrušni  se  nezvětšovaly
ani pupeny. S obavami jsem zavolal
kamarádovi,  jestli  se  rouby  ujaly.
Odpověděl,  že  všechny  pěkně  ros-
tou. Má zahradu o 300 metrů níže a
vegetace  je  u  něj  o  pár  týdnů  po-
předu.
Když  jsem  nehtem  rýpl  do  kůry,
byla zdravá, zelená a já si lámal hla-
vu, proč stromek neraší.  Až za pár
týdnů jsem si všiml, že kůra u země
sesychá a  praská.  Tehdy mi  došlo,

že  usychá  od  kořene  a  zachránit
nejde. Jednou rukou jsem ho vytáhl
z půdy a uviděl mrtvé kořeny, které
žádné  živiny  stromku  nedodávaly.
Stál jsem s tím stromkem v ruce a
vzpomněl jsem si, co apoštol Pavel
napsal  Kolosanům:  „Žijte  v Kristu
Ježíši,  když  jste  ho  přijali  jako
Pána.  V  něm  zapusťte  kořeny,  na
něm  postavte  základy,  pevně  se
držte víry, jak jste v ní byli vyučeni,
znovu a znovu vzdávejte díky.“ (Kol
2,  6-7) Přemýšlel  jsem nad tím,  v
jakém stavu  jsou  mé  kořeny.  Jsou
pevné a zdravé? Kolik toho vydrží?
A je možné, aby člověk „usychal od
kořenů“ a  přesto, že ještě vykazuje
nějaké  známky  duchovního  života,
je  jen  otázka  času,  kdy  odpadne
úplně?  Naštěstí  máme  proti  stro-
mům  velkou  výhodu.  To,  co  je  u
nich nezvratné, je pro nás přece jen
plné  naděje.  Vždyť  Hospodinovy
výzvy  „vraťte  se  ke  mně“,  jsou
určeny  právě  těm  odpadajícím  i
těm,  kteří  už  dávno  odešli  jako
marnotratný syn a Bůh čeká, že ně-
kdo  jeho  volání  zaslechne.
Na podzim jsem zasadil třetí hrušeň.
Po pečlivém studiu v knihách i  na
internetu jsem vybral několik odrůd,
které  by  přicházely  v  úvahu  a
vypravil  se  do  prodejny.  Koupil
jsem Solanku, odrůdu známou více
jak 200 let, které se kdysi z Čech do
Německa  vyváželo  takové  množ-
ství, že v Berlíně se po ní jmenuje i
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ulice.  Upadla  do  zapomnění,  ale
začíná  se  znovu  pěstovat.  V  do-
spělosti z ní bývá vysoký a krásný
strom. Dočkám se ještě jeho plodů?
Možná už ne, plodí prý nejdříve za
deset let a v jedné internetové dis-
kuzi  si  někdo stěžoval,  že  mu ne-
plodí ani po sedmnácti letech. Tomu
znalci odpověděli, že patrně v blíz-
kosti  nemá  vhodného  opylovače.
Dobře  prý  se  žije  v  zemích,  kde
staří  muži  sázejí  stromy,  i  když
vědí, že už nebudou sedávat v jejich
stínu.  S  tím  jsem  už  smířený.
Možná  ale  někdo  půjde  a  uvidí
krásný strom a řekne si, že musí mít
silné a zdravé kořeny, když tolik let
obstál na tom kopci. Třeba to bude
člověk, který něco v životě neustál,
což se nám lidem stává a zatouží po
pevnějším  základu  svého  života.
Pak přijde blíže ke stromu a vezme
si pár dobrých hrušek a uvědomí si,
že jeho ovoce bývá často trpké,  to
se nám stává taky, a rád by to změ-
nil,  protože  má  výčitky  svědomí.
Apoštol  Jan píše,  že  nám Bůh dal
věčný  život.  "Kdo  má  Syna,  má
život, kdo nemá Syna Božího, nemá
život."  (1J  5;  11-12) Kdyby  jeden
jediný člověk rozeznal Boží pozvání
a  přišel  ke  Kristu  a  potom  třeba
přišla  bouře  a  blesk  ukončil  život
tohoto  stromu,  řeknu:  „Stálo  to  za
to“. 

 

Jeho milost císař František Josef I.
evangelíky svým nejvyšším naříze-
ním  obdarovati  ráčil,  kteréž  takto
zní:

Cirkulář č. 4060
Oznamuje  se  provisorní  nařízení  o
postavení  akatolíků  ke  katolíkům.
Rada ministerní žádala Jeho Milost
o nejmilostivější  zplnomocnění,  by
mohla až do konečného vypořádání
věcí církevních vůbec zákonem ces-
tou  konstituční  vydaným,  ohledem
na  postavení  akatolíků  učiniti
některá provisorní ustanovení.
Jeho  Milost  ráčil  nejvyšším  roz-
hodnutím od 26 t. m. dáti minister-
stvům  toto  zplnomocnění,  násled-
kem čehož se provisorně stanovuje:

1. Vyznavači konfesí protes-
tantské v Rakousku, až posud akato-
líci nazývaní, buďtež budoucně ou-
ředně jmenovaní evangelíky konfesí
augsburské, nebo evangelíky konfe-
sí helvetské.
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2. Každému, kdo skončil rok
18.  jest  volno  přestoupiti  od  jed-
noho vyznání křesťanského ke dru-
hému, jen bude povinen zachovávati
toto:

Kdo  chce  přestoupiti  musí
oznámiti  úmysl  svůj  u  přítomnosti
dvou svědků, kteréž si sám vyvolí,
zprávci  duchovnímu  té  obce  cír-
kevní, ku které posud náležel a čty-
ry neděle na to potvrditi v přítom-
nosti  týchž  anebo  jiných  od  něho
samého vyvolených svědků, zprávci
duchovnímu  též  obce  církevní,  že
trvá na úmyslu svém.

Na jedno i  druhé  oznámení
jest  zprávce duchovní povinen dáti
vysvědčení  tomu,  kdož  přestoupiti
zamýšlí. Kdyby pak z jakékoli pří-
činy  odepřel,  mají  právo  svědci
vyhotoviti vysvědčení.

Toto dvoje vysvědčení ukáže
přestupující  zprávci duchovnímu té
obce církevní ku kteréž přestupuje,
a tím jest přestoupení vykonáno.

Všeliké  ostatní  posavadní
předpisy ohledem přestupování zru-
šují se.

3. Zprávcové duchovní obcí
církevních  evangelicko  -  augsbur-
ských  i  evangelicko  -  helvetských
povedou  knihy  křtící,  oddací  a
úmrtní o aktech církevních od nich
konaných rovně tak, jako zprávcové
duchovní  katoličtí  a  výtahy z  nich
vydávané  pod  jejich  podpisem
budou míti  toutež moc právní jako

výtahy dané od katolických zprávců
duchovních.

4.  Zrušuje  se  štola  a  jiné
dávky  v  penězích  a  naturáliích  za
církevní  služby,  které  posud  odvá-
děli  vyznavači  konfesí  evangelicko
-augsburské  i  evangelicko  -  hel-
vetské  duchovním  katolickým,  ne-
požadují-li  se za funkce čili  práce,
od duchovního katolického skutečně
vykonané, a nejsou-li to platy věcné
čili realní pojištěné na gruntech.

Totéž rozumí se o tom, co se
platí a dává kostelníkovi.

5)  Zrušují  se  též  platy  a
dávky vyznavačůů konfesí  evange-
licko-  augsburské  a  evangelicko  -
helvetské dávané na některých mís-
tech  učitelům  katolickým,  jestliže
mají  své  vlastní  školy  a  neposílají
dítky do školy katolické.

6)  Ohlášky  při  manželství
mezi  vyznavači  náboženství  neka-
tolicko-křesťanského buď též odbý-
vány  ve  shromážděních  k  službám
Božím  do  nichž  náleží  ženich  a
nevěsta,  při  manželství  pak  mezi
vyznavači  náboženství  katolického
a nekatolického v kostele k němuž
každý z nich patří, kteréžto ustano-
vením se ruší  §70 knihy obecných
zákonů občanských.

Toto nařízení provizorní budiž hned
oznámeno.
V Brně 1. února 1849.
L. S. C. k. m. sl. zprávce země
Leopold hrábě Lažanský
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Toto vpravdě zlaté nařízení a
pravidlo  pro  církev  evangelickou,
která ze svého potlačení pozdvižená
a od nespravedlivého placení osvo-
bozená byla i uvedeno jest ve zná-
most  církvi  zdejší  při  veřejných
službách  Božích  v  neděli  po  De-
vítníku  11.  února.  Slzy  vděčné  ja-
kožto  oběti  díkčinění  padaly  hojně
při tomto oznámení za takovou mi-
lost od Císaře Pána udělenou.

Z  nařízení  c.  k.  krajského
úřadu v Hradišti svěcená byla v ne-
děli 3. v postě 26. března 1848 slav-
nost  díkčinění  za  slíbenou  Con-
stituci  přikteré  se  kázalo  z  textu
Žalm 118,  24.27.29 a  z  Petr  2,13-
17.  Pak  zase  z  nařízení  vys.  c.  k.
Consistorium svěcená jest podobná
slavnost v neděli 5. v postě 25. břez-
na 1849 z příležitosti vydané od Je-
ho  Milosti  Císaře  Pána  Octrojírky
od 4 března 1849 př čemž se hlavně
bral ohled na ten pro evangelíky vy-
daný provisorní zákon, a kázalo se z
textu Žalm 26, 3-7. 12. Při obojí té
slavnosti posluchači až k slzám po-
hnuti byli.

V  roce  1848  nesvětila  se
více památka toleranční jako postící
nýbrž reformační svátek, při kterém
se v neděli 20. po Sv. Trojici 5. lis-
topadu  1848  z  textu  předepsaného
Luk.  1,50-53  kázalo.  Hned  v  roce
1848 a v následujícím 1849 držané
byly  školské  a  kazatelské  confe-
rence.  První  školská  conference

držana  byla  v  roce  1849  v  Pržně,
druhá  v  Jasené.  Kazatelská  pak  v
roce 1848 naVsetíně, potom v roce
1849 v Raustče a v Liptáli. Dekre-
tem vys. c. k. Gubernium od 25. září
1849 č. 27.875 vyškolené jsou dítky
držkovských  pasekářů  z  katolické
školy kašavské a přivtělené do školy
ev. A.V. v Hošťálkové.

Další část sborové kroniky se pokusil
přečíst Milan Michalík

    

Byl jednou jeden otec a ten měl tři
syny. Nejmladší se jmenoval Miloš,
prostřední  Pavel  a  nejstarší  Luděk.
Otec  se  jmenoval  Ludvík  a  byl
kazatelem  Jednoty  českobratrské
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(dnešní  Církev  bratrská).  Ani  za
jednoho  syna  se  nemusel  stydět.
Všichni  tři  vystudovali  Komen-
ského  evangelickou  teologickou
fakultu.  Miloš  a  Luděk  se  stali
faráři,  Pavel  byl  v  naší  církvi
vikářem jen rok. Jinak je znám jako
český básník a výtvarník.

Luděk  Rejchrt  se  narodil  v
Pardubicích, jeho tatínek  v té době
působil  v  České  Třebové.  Po  stu-
diích  byl  20.  prosince  1964  ordi-
nován ve sboru  v  Křižlicích  a  pů-
sobil zde sedm let. 1.9.1973 nastou-
pil  do  pražského  sboru  v  Braníku
jako vikář  a  později  od roku 1996
jako farář. Byl mužem na správném
místě.  Byl obětavý, uměl lidem ve
sboru naslouchat a pak je nesoudit.
Ke  každému  přistupoval  indivi-
duálně,  byl  pastýřem svého  sboru,
obětavý  respektovaný  napříč  gene-
racemi.  Měl  jasno  kam  chce  sbor
vést, totiž k opravdovému a živému
Kristu.  Říkalo  se  o  něm,  že  když
vysluhoval  Večeři  Páně,  byla  to
zvláštní,  slavnostní  až  tajemná
atmosféra,  že  účastníci  tak  nějak
cítili, že nebesa se jakoby více ote-
vírala a rozjasnila. Na druhou stranu
nesnášel  velká  zbožná  slova,  pro-
tože je nebezpečí, že se za nimi mů-
že  lehce  skrývat  tvrdost  a  lho-
stejnost, manipulace ve věcech víry
ho  dokázala  rozzlobit  jako  nic
jiného.

Luděk Rejchrt je znám jako

hudebník,  skladatel  nejen  pro  do-
spělé, ale hlavně pro děti a mládež.
Zpěvníky  „Haleluja  amen“,  „Zpí-
vejte  s  námi“,  Buď Tobě sláva“  v
naší církvi mnohým generacím zdo-
mácněly.  Byl  autorem  vánočních
divadelních her pro děti, mnozí jistě
mají ve svých knihovnách jeho kni-
hy jako např. „Na úpatí hory“,  „Vě-
řím“,  „Taková dlouhá cesta“.  V na-
šem ev. zpěvníku máme deset písní
u kterých je autorem jak textu, tak i
nápěvu,  šest  písní  kde  je  autorem
textu a jednu píseň, kde je autorem
nápěvu. 

Lubomír Bureš

Vážení bratři a sestry,
rádi bychom vás pozvali na letošní
Noc  kostelů,  která  se  uskuteční  v
pátek 10.6.2022 v našem kostele.
   Začátek je plánovaný na 18. ho-
dinu. Letos přivítáme na Noci kos-
telů opět Pavla Helana, jehož účin-
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kování před dvěma roky mělo velký
ohlas.
   Jako předvystoupení bychom rádi
pozvali Kamilu Polonyovou a Dani-
ela Jakubíka.
   Stejně jako v minulých letech bu-
de připraven bohatý program. Úva-
ha Petra Maláče, vystoupení dětské-
ho  souboru  Notička,  svědectví  o
víře.
   Jako v předchozích letech bude
připraveno  bohaté  občerstvení.  K
celému  programu  jste  všichni
srdečně zváni.

Martin Čevela

Naše  církev  vytvořila  gran-
tový systém, ze kterého mohou kaž-
doročně od roku 2017 sbory či Dia-
konie čerpat finanční prostředky na
podporu různých sborových aktivit,
vybavení  či  stavební  úpravy.  Když
se  rozhlédneme  po  našem  sboru,
najdeme zde několik věcí, které by-
ly v rámci tohoto grantového systé-
mu podpořeny – dětské hřiště,  mi-
krofony, stany, skládací stoly, kame-

ra a ozvučení sálu. Mládež uspořá-
dala  kurz Alfa pro mládež.  V loň-
ském  roce  jsme  získali  prostředky
na skříň pro sborové účetnictví, stůl
do kanceláře a na novou knihovnu.

Pro letošní rok nám byl pod-
pořen projekt „Rozvoj misijních ak-
tivit“ v celkové výši 115 683,- Kč,
který  zahrnuje  možnost  pro  děti
chodit  každý  týden  do  tělocvičny,
uspořádat Noc kostelů s Pavlem He-
lanem  či  na  podzim  otevřít  nový
cyklus kurzů Alfa. Součástí je i ná-
kup další potřebné techniky pro on-
line vysílání.

Děkujeme  Synodní  radě  za
vytvoření  tohoto  grantového  systé-
mu,  díky němuž se mohou jednot-
livé  sbory  rozvíjet  a  více  otevírat
svému okolí.

       Jana Flachsová
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