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Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a
Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš
přišel, postavil se a řekl: "Pokoj vám." (Jan
20,26)
Milé sestry, milí bratři,
i letošní Velikonoce jsou jiné, než jsme byli zvyklí.
Mnohé je nepohodlné, nemáme svobodu, spíš máme obavy nebo strach. Jsme většinou doma,, dveře
jsou zavřené…
Nedávno mě oslovil jeden biblický verš. Je skoro na konci Janova evangelia. Odehrává se to v době
těsně po Velikonocích.
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."
(Jan 20,16)
Učedníci jsou spolu a mají strach. Ano, slyšeli od Marie Magdalské, že se potkala se
vzkříšeným Ježíšem. Ale co to znamená? Mění to něco na jejich životě?
Mají strach.
Co dělají za těmi zavřenými dveřmi? No - Mají strach. Někdy má člověk prostě jen strach a
nic jiného nedělá. Strach ho paralyzuje. Někoho jiného naopak strach aktivizuje. Musí najednou
dělat spoustu věcí, aby strach zahnal nebo přehlušil. Aby dělal aspoň něco.
Nevíme, co dělají učedníci. Jsou za zavřenými dveřmi. Volají k Pánu Bohu? Vzpomínají na
Ježíše? Nebo jen sklesle sedí a koukají do země?
A najednou: přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Nevolali ho,
nemysleli, že by se mohl ještě objevit. Už s ním přestali počítat. Teď už si musí pomoct sami.
Kde se Ježíš vzal? Jak to, že si nevšimli, že přišel? Jak to…? Jak to, že žije? Ano, Marie
něco říkala. A Petr a Jan viděli prázdný hrob, ale… Kde se tu bereš, Ježíši?!
Nejspíš nestačili tu otázku vyřknout. Ježíš už říká: Pokoj vám. Nepotřebuje nic vysvětlovat.
Přináší pokoj.
Jsme zavření doma. I když mnozí ne tak úplně, chodíme do práce, občas do obchodu nebo
vyvenčit psa, projít se na chvíli ven. S lidmi prohodíme jen pár slov. Jsme zavření doma, ale někdy
jsme ještě spíš zavření nějak sami v sobě. Zatočení do klubíčka, abychom byli méně zranitelní.

Ježíš se někdy objeví nečekaně. Je tu a říká: Pokoj vám.
Nebo tu s námi byl už předtím, jen jsme si ho nevšimli? Možná jsem ho nevnímali právě
proto, že jsem tak zaujati svou nesnází, strachem, starostmi...
Když se Ježíš objevil u učedníků v zavřené místnosti, nebyl mezi nimi Tomáš. Vyprávěli mu
pak, co zažili, jak se s Ježíšem setkali. On jim ale nevěřil. Nějak nemohl uvěřit. Chtěl také sám
vidět, sáhnout si.
A Ježíš - snad jeho přání slyšel: V Bibli čteme Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř
a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: "Pokoj vám." (Jan 20,26)
Přišel osobně i za Tomášem. Přichází kvůli jednomu člověku.
Kéž bychom jako lidé uměli být věrohodnými posly pokoje. Ale vždy se to nedaří. Zvlášť když nám
samým se pokoje nedostává. Jsem ráda, že v Bibli čtu, jak Ježíš přišel i za Tomášem. Speciálně za
tím jedním člověkem. Člověkem, kterému nestačilo svědectví jeho přátel. I pro něj bylo slovo
pokoje. Pro každého z nás osobně je pokoj od Pána Boha.

Jak to bude dál ve sboru?
Nescházíme se ve sboru. Myslíme na sebe, telefonujeme si. Modlíme se.
Pokud byste se dostali do jakýchkoli problémů, neváhejte se obrátit na Lenku Ridzoňovou,
kurátora Jana Fencla nebo další členy staršovstva, pokusíme se danou situaci vyřešit.
Pomoc nabízí také mládež – zvláště seniorům, např. s nákupem, cestou na poštu apod.
Kontakt zprostředkujeme! A Petra Černá nabízí roušky.
Nedělní bohoslužby si můžeme dělat sami doma, „jarovské bohoslužby“ jsou k dispozici na
stránkách našeho sboru, případně Vám je doručíme vytištěné. Také se můžete k bohoslužbám
připojit poslechem v rozhlase nebo sledováním na internetu.
Rozcestník možností je: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
Pomoc nabízí také Diakonie (psali jsme v minulém nouzovém listu; tel. 800 567 567, 24 24 878 24;
Informace jsou také na webu: jsmesvami.diakonie.cz)
Jak vidíte na fotografii, u sborového domu už roste přístavba. Nejen o stavbě se Vás
staršovstvo bude snažit průběžně informovat.
Prosíme o příspěvky na sborové potřeby, přístavbu i celocírkevní sbírky, informace jsou na webu.
Přejeme Vám posilu, pokoj a požehnání od Pána Boha. Pro něj není karanténa na překážku.
Za staršovstvo sboru Jan Fencl, Lenka Ridzoňová
Jan Fencl (jan.fencl@quick.cz; tel. 721 877 920)
Lenka Ridzoňová (lenka.ridzonova@email.cz; tel. 605 081 279)
Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn… (psal Diettrich Bonhoeffer za
války ve vězení, zpíváme i dnes)
Přejeme Vám požehnané Velikonoce.

Byl ukřižován…
Příběh pro děti, který připadá na velikonoční neděli v nedělní škole.
Znáte nějaké symboly (znaky) křesťanství?
(kříž, kalich, rybička, beránek, holubice, písmena alfa omega,
evangelíci: otevřená bible a kalich – býval na sborových
razítkách, symbolem církve a ekumeny je lodička s křížem)
Co znamená který symbol? Víte, na co odkazuje?
Je symbolem křesťanství taky král nebo královská
koruna? Jaká koruna?
Koruny jsou různé. Královská koruna je zlatá s
drahými kameny. Ježíš měl na sobě jinou korunu. Z trní.
Ježíš byl definitivně odsouzen k smrti. Ukřižovat!
Ukřižovat! Volaly zástupy před místodržitelským palácem,
když se Pilát ptal, co má s Ježíšem udělat.
Člověk odsouzený k ukřižování si musel odnést svůj
kříž. Nenesl celý kříž, ale menší příčné břevno. I to bylo
hodně těžké. Ty svislé kůly byly napevno na místě, kde se
popravovalo. Bylo to za městem na holém kopci zvaném Golgota (neboli Lebka). Spolu s Ježíšem
ukřižovali ještě dva další muže. Oba to byli zločinci. Ježíš byl uprostřed. I při ukřižování je mezi
hříšníky. Možná na tom kříži měl viset Barabáš, kterého ale lidi chtěli propustit spíš než Ježíše.
Ježíš tam visí místo něj.
Na kříži byl nápis: Ježíš Nazaretský, král židovský. Ten nápis tam nechal dát Pilát. Judsko v
té době nebyla samostatná země, ale římská provincie, kterou spravoval Pilát.
Pán Ježíš byl král, ale jiný než ostatní králové. Nebál se být pokojný, nebojoval, nechtěl
vítězit se zbraněmi. Byl král, který pomáhá, slouží, žije pro druhé až do konce. Označení „král“
bylo ze strany Piláta výsměch. Král a na kříži? To je pěkně slabý král. Takového bychom za krále
nechtěli. Židům, kteří to četli, se nápis nelíbil. Napiš, že „se vydával za krále“, říkali Pilátovi. Ale
ten už nápis měnit nechtěl. Nápis tam zůstal, na kříži umírá král.

Šaty odsouzence připadly vojákům pod křížem. Rozdělili se o ně. Ale o spodní šaty se dělit
nechtěli, nebudou trhat krásnou látku z jednoho kusu, rozhodli se, že o ně budou losovat.
Ukřižování je jeden z nejhroznějších způsobů popravy. Je velmi bolestivé a umírání na kříži
trvá dlouho.
Ježíš během svého života stále myslel na druhé lidi. Šlo mu o ně, měl je na srdci. V tom, co
říkal i co dělal. Teď visí na kříži, mezi zločinci, pod ním vojáci losují o jeho šaty. U kříže stojí taky
jeho matka Marie spolu s dalšími ženami. Taky tady je učedník, kterého měl Ježíš velmi rád. Ježíš
dává tyhle dva lidi dohromady. Ženo, to bude tvůj syn. Učedníku, to bude tvoje matka. Budete si
oporou. Ještě na kříži Ježíš myslí na druhé, na to, jak jim pomoci ve smutku a bolesti.

Modlitba:
Pane Ježíši,
jsi král, ale král jiný než králové bývají. Ty jsi lidem pomáhal, uzdravoval je, měl jsi je rád. Až tě
ukřižovali. Dej nám, prosíme, odvahu dělat dobré věci, i když to třeba ostatní nedělají.
Prosíme za lidi trpící, nemocné, umírající. Dej jim uzdravení, naději. Dej, ať mají blízko sebe
někoho, kdo jim pomůže. Amen.

Pomůcky, které by se vám mohly při vyprávění hodit:
obrázky symbolů, o kterých chceme mluvit; příp. některé symboly přinést
reprodukce nějakého dobrého obrazu „Ukřižování“
obrázek krále (koruny) a koruny trnové; máme-li dětskou královskou korunu, tím lépe; trnovou
korunu můžeme udělat z dlouhých větví růží, nechat děti sáhnout na trny, zkusit si ji na hlavu...

Bohoslužby na Velký pátek
Je Velký pátek. I pro nás byl Pán Ježíš ukřižován.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. (J 3,16)
Píseň: Ž 130 Můj Pane, z hlubin volám
Modlitba:
Pane Bože,
temný je pátek, kterému říkáme velký... Ježíš je na kříži, vedle něj další dva také umírající. Ještě
spolu chvíli budou mluvit, slova poslední. Pane Bože, temné jsou dny, kdy slyšíme zprávy o nemoci
a umírání, o beznaději, o strachu z budoucnosti, o táborech plných uprchlíků, o válce a násilí. Ty
znáš naše pátky, naše temnoty. I ty naše osobní, ve vztazích, v rodinách, v nás uvnitř. Znáš naše
nemoci a bolesti, neseš je, neseš nás... Tiše, nenápadně nás držíš. Táhneš k životu ve světle. Tvoje
cesta, Bože, vedla přes kříž, bolestí a smrtí prošel Ježíš k životu novému, lepšímu. Věříme, že i pro
nás je tato naděje. Díky Tobě, Bože. Buď s námi i v údolí slz. Amen.

Čtení: Iz 53; Text: Lk 23,32-42
Kázání:
Když člověk visí na kříži, není mu moc do řeči (myslím). Musí být stručný. O co mi jde ve chvíli
poslední? O co mi půjde?
Tři muži visí na kříži. Jsou na tom podobně. Bez ohledu na to, kým jsou, kým byli, jak žili,
jaké měli ideály, naděje, plány... Teď visí na kříži, čeká je smrt. Ať jsme kdokoli, čeká nás smrt.
Je nějaká pomoc? Čtyřikrát v těch několika biblických verších zaznělo slovo záchrana,
zachránit. Spasit. Mluví o tom posměváčci. Členové rady, vojáci, ukřižovaný lotr na levici.

Posměch, snad spojený se zoufalstvím, vždyť jim to bylo od začátku jasné, že tenhle Ježíš není,
nemůže být spasitel, zachránce. Škoda... Podobně v něco doufali ti dva, se kterými se Ježíš už po
vzkříšení setká cestou do Emaus – smutně říkají: a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit
Izrael (Lk 24,21)... O něco se Ježíš snažil, dával lidem naději, pomáhal, ale teď se ukazuje
(dokazuje), že to byla jen pomoc dočasná. Ne – bohužel – to není spasitel. Kdyby byl tak mocný,
jak to vypadalo, nemohl by to nechat dojít tak daleko. Sótér, Zachránce, to je přívlastek státníků,
učitelů, heroů, bohů. Někdo takový přece nemůže skončit na kříži...
Pomoc, záchrana, spása. O to šlo Ježíšovi během života. Pomoci lidem. Ježíš uzdravoval,
vracel život a naději, mluvil o radosti nad obrácenou hříšnicí, nad nalezeným penízem nebo ovcí, s
otevřenou náručí vítal ztraceného syna, radoval se s proměněným, zachráněným Zacheem. To bylo
krásné, ale je to minulost...
Ukřižují ho. Obvyklý, běžný způsob popravy v Římské říši té doby. Však to Lukáš popíše
jednou větou. Kolik křížů už čnělo k nebi. A kolik dalších křížů, lidí mrtvých, popravených,
utopených... za ta léta od prvního Velkého pátku doteď. Tolik zemřelých příliš brzy, příliš smutně,
nespravedlivě... Na Velikonoce v Jeruzalémě jsou na vrchu Lebka tři kříže. A lidi na ně hledí.
Poslední zápas. Ježíši, poslední šance sestoupit dolů!
Jeden z lotrů se přidá k ostatním, kteří se posmívají Ježíšově slabosti. Sestup, jestli jsi toho
schopný! Zachraň sebe i nás! Možná se nechce jen posmívat, možná opravdu touží po záchraně,
možná si říká, kéž by ten Ježíš opravdu byl spasitel, i pro mne by to bylo dobré. A možná, že kdyby
byl býval Ježíš během života zázračně porazil Římany, nemuseli tu teď viset jako rebelové na kříži
– ani Ježíš, ani oni dva. Během života viděl ten ukřižovaný rebel jako (jediný) možný odpor proti
Římanům boj (ti dva vedle Ježíše jsou nejspíš povstalci, zélóti), teď si (ten po levici) nedovede
záchranu představit jinak, než že Ježíš sestoupí. Malá víra je někdy víra, která dává Bohu jen jednu
možnost, jak pomoci. Bůh je ale nekonečně větší než naše (malověrné) představy. Chtěla bych se
umět modlit buď vůle tvá... Když ale smrt je tak nespravedlivá!
Rouháš se, napomene ho druhý. Boha se nebojíš. Omezuješ ho do svých představ. Nutíš ho
k něčemu, co sis sám vykonstruoval. Vymyslel sis důkaz Boha a teď do něj chceš Boha
„napasovat“.
Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Nic víc, nic méně. Modlit se, abych byla v
Boží paměti. Bože, potřebuji, abys o mně věděl! Modlitba naděje pro chvíli poslední.
Těžko se mluví umírajícímu. Co říct z posledních sil? Pamatuj na mne, Bože. Ve svém
království. Ano, zároveň tak vyznávám, že jsi král. Máš království, začínám tušit, že se do něj
vchází (i) skrze kříž, skrze smrt.
Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji, odpoví ukřižovaný uprostřed. Amen – to
je potvrzení, že ta slova jsou platná, pevná, trvalá, platí i ve chvíli smrti, můžeš se spolehnout. Ještě
dnes. Budeš se mnou v ráji. Naše představy času a prostoru jsou pro Boží čas a prostor
nedostatečné. V rabínském židovství se tradovalo, že zemřelí čekají na vzkříšení ve věčném Edenu.
Snad. Ale asi nemá cenu, nevede k cíli snažit se představy dotahovat do konkrétna nebo se snažit
více biblických tradic harmonizovat. Stále budeme mluvit o tom, co neznáme, co je naším jazykem
nepopsatelné. Výpověď (nebo odpověď na otázku, co bude potom?) bych zjednodušila na slova:
„budeš se mnou, budeš s Bohem“. (vybavuji si letáček od svědků Jehovových s barvitým obrázkem
ráje, šťastní lidé, koně, dokonce slon tam je a lidé nesoucí plné koše jakéhosi zeleného listí)

Snaha přesně popsat věci týkající se dění po smrti může vést k něčemu, co dělají ti, kdo se
Ježíšovi posmívají. Vytvoříme si teorie a představy a budeme nutit Boha, aby naše představy splnil.
Aby sestoupil z kříže, aby byl politickým mesiášem, aby zasáhl nějakým konkrétním způsobem,
splnil naše přání, měl rád jen dobré lidi... Ježíš se modlil: Je-li to tvá vůle, odejmi ode mne tento
kalich. Učme se modlitbě od prvního umírajícího křesťana, lotra po pravici. Pamatuj na mě, Bože.
(Ať už to tvé pamatování vypadá konkrétně jakkoli.)
Stačí se k Bohu obrátit v posledním okamžiku, na poslední chvíli? Mám naději, že Boží
milost je mnohem větší než si dokážu představit... Mám naději pro ty, kdo o Bohu neslyšeli,
neuvěřili, věřit nechtějí nebo nemohou, víru ztratili, modlit se neumějí... Mám naději pro ty (totiž i
pro nás), kdo žijí (žijeme) jako lotři, pro ty levé i pravé (ty, co se nakonec k Ježíši obrátili, ale snad i
pro ty, kdo vytrvali v odmítání do konce,... nevím, za bránu nevidím, za bránu (smrti a snad i ráje)
mohu jen věřit)... Mám naději pro umírající, vinné i nevinné.
Ježíš na kříži se z posledních sil pootočil k sousedovi a slíbil mu, že bude s ním.
Věřím, že Bůh je otočený směrem k nám, ke světu.
A tak mám naději i pro sebe. Spolu s apoštolem Pavlem věřím, že kdo jsme s Kristem
zemřeli, budeme s ním i žít (Ř 6,8) Prosím, abych se na to dokázala spolehnout i ve chvíli poslední.
Amen.
Píseň: 558 Blíž tobě, Bože můj

Přímluvná modlitba:
Nedokážeme vůbec pochopit, co tvůj kříž říká o velikosti tvé lásky. Špatně snášíme, jak se v něm
zrcadlí náš hřích. Ježíši, odpusť nám a dej nám podíl na životě, který jsi vykoupil svou smrtí.
Prosíme za ty, kdo nesou kříž a je pro ně těžký...
prosíme za nemocné, pečující,
prosíme za smutné, unavené, znuděné
prosíme za osamělé bez možnosti kontaktu s lidmi a se světem venku
prosíme za rodiny a vztahy, kde je těžko
prosíme za ty, kdo ztratili blízkého člověka, prosíme za plačící
prosíme za země teď postižené pandemií mnohem více než jsme my u nás
prosíme za ty, kdo se bojí budoucnosti,
kdo se bojí smrti...
Otče náš

Požehnání: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. (J 3,16)
Píseň: 331 Má víra pohlíží

