
držte se víry! 
1. koriNtským 15,1-11

„Cestující je povinen se za jízdy
držet!“ Tak nás kdysi nabádala čer-
veně psaná věta v prostředcích
MHD. Dnes na to stačí výmluvný
piktogram. Copak to ale jde, cesto-

vat vestoje a přitom se nedržet?
Vzpomínám si na věčně přeplněný
autobus, který nás odvážel na kolej.
Cestujících bývalo tolik, že se řidiči
často podařilo zavřít dveře až na
několikátý pokus. A v takových
chvílích bývalo těžké se nejenom
držet, ale i udržet. Kolikrát jsem
tiše doufal, že vahou svého těla 
v prudké zatáčce někoho nezdrtím
anebo někomu nespadnu do klína.
Zdá se, že apoštol Pavel přináší

zdánlivě zbytečnou radu: Držte se
evangelia a stůjte na něm! I tady
nás napadne: Copak lze věřit v Ježí-
še a nedržet se evangelia? Ano, zní
to jako protimluv, ale ze základu
víry je skutečně možné sejít. Sám
apoštol se raději drží evangelia tak,
jak ho kdysi přijal. A také radí:
„Držte se ho tak, jak jsem vám ho
zvěstoval!“ Určitě bych nechtěl
posílit dojem, že v životě s Bohem
nejde o nic jiného, než se bezpečně
udržet u nějaké té tyče, až na úpl-

nou konečnou. Přešlapování na
místě s bolestivou grimasou, to
zrovna nevypadá lákavě!
Proto Pavel vybízí: „Vždyť jste přece
neuvěřili nadarmo!“ Je až pokořující
číst o jeho dlouhých cestách a neko-
nečném utrpení během nich. Je ne-
ustále v pohybu, nikdy neví, kam
ho Duch zavane. Odpočívá, jen
když musí, zpravidla ve vězení.
Jsou extrémní výkony něco, co se
nám Pavel snaží předat? Sám při-
znává, že se napracoval více než
druzí. Ale právě tak připouští, že to
nakonec nebyl on sám, kdo praco-
val: „nýbrž milost Boží, která byla
se mnou.“ 
Milost Boží - ta je tou nejsilnější šťávou
pro naši cestu víry. Rodí se v boles-
tech na kříži, probouzí se v prázd-
ném hrobě a dochází k plnosti
během setkání s živým Pánem.

David Kašper, 
kazatel Církve bratrské 

v Praze 5, stanice Beroun
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Poselství k velikonoční neděli

Podívejme se, do jak podivné sou-
vislosti staví apoštol Pavel zákon. 
V 5. kapitole svého listu Římanům
totiž mluví dost široce o provinění
jednoho člověka, Adama, které při-
vodilo smrt mnohým. A najednou
zmíní zákon, „který k tomu (provi-
nění) navíc přistoupil, aby se provi-
nění rozmohlo“ (Ř 5,20). Uvědomili
jste si tu absurditu: Zákon způsobil
rozmnožení provinění!
V americkém západě zaváděli zá-
kon proto, aby provinění a provinil-
ců ubývalo. Šerifové s hvězdou se
pak chlubili tím, že v jejich oblasti
díky přítomnosti zákona ubylo pro-
vinění a přibylo řádu a spravedl-
nosti. A teď do toho vstoupí apoštol
se svým tvrzením, že zákon způso-

buje rozmnožení provinění, což je
tvrzení, které se také nás dotýká:
My jsme ti provinilci, které zákon
přivedl k provinění. Tentýž zákon,
který nás svedl k provinění, nás
zároveň obžalovává.
Rozvažte, na kterou stranu se při-
dáte, k americkému šerifovi nebo 
k apoštolovi. S šerifem budete zá-
kon chválit, s apoštolem jej naopak
zahrnete mezi dočasné prostředky
Boží vlády. Nebudete jej chválit, ale
dopřejete mu dočasnou existenci. 
Jinak je tomu s křesťanem, ten se
svou vírou v Ježíše Krista není pod-
dán zákonu, žije ve svobodě, kterou
mu Kristus vydobyl a daroval, nic-
méně vzpomene-li na svou před-
křesťanskou minulost, zákon se mu

jeví jako nepřítel, který mu připo-
mínal jeho hříšnost. Do zrcadla
zákona se raději nedíval, jeho provi-
nění odtud na něj padalo zdvojenou
tíhou, z vlastního svědomí i ze zá-
kona. 
Napadlo mě, že celá lidská společ-
nost, ať má demokratické nebo tota-
litní zřízení, se bez zákona neobe-
jde. Zákon je u nich v úctě. Křesťan
věřící v Ježíše Krista, se svou svobo-
dou vůči zákonu nezapadá do spo-
lečnosti, pro niž je zákon jediným
prostředkem, jak udržet řád a po-
koj. Křesťan žije v řádu a v pokoji 
z vnitřních pohnutek své víry. 
Křesťanský pohled na zákon vychá-
zí z poznání, že v jednání a chování

zákon

Dokončení na str. 2

NevyslyšeNá Prosba? 
žalm zklamáNí?

mt 27,46; mk 15,34; ž 22

tak úpěnlivě otce prosil,
až se krví potil,
aby tíhu bolesti

až do konce donésti
nemusel.

Co však viděl, uslyšel,
když se s písní izraele

k otci obracel?

zástupy, jimž otevřela
výhled spásy dobolená

oběť lásky,
která zcela

k všem se lidem obracela,
obrací,

když se tu moc bezmoci 
stává mocí jedinou

nad hříchem i nad smrtí
vítěznou.

obsahem té písně není
bolest, pláč a zarmoucení.

Pro tu oběť bezmeznou
jest nám písní vítěznou.

Jest nám písní prorockou
pro národy,

pro svět celý.

dobře-li jsme uslyšeli,
tak ji pějme, naslouchejme,

užasněme, poděkujme!

Ptáme-li se:
Proč a k čemu?

ke království nebeskému
aby všech, kdo uvěřili.

cesty zamířily.

dalibor molNár

Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován.
Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.             Marek 16,6

Ilustrace: Miroslav Rada

Paradox smrti a života
Pilát si myje ruce, nechce, aby vina ulpěla na něm. Byť jen 
z pohledu římského práva. A pod tlakem židovského davu.
Nabízí mu, výměnou za Ježíše jiného zločince - a není to přija-
to. Ježíšovi to spočítali. Velký, tragický osud. Chtělo by se říci
tragédie. Ale tragédie to nebyla - s tím přídechem, jak to běžně
chápeme a povíme: to je ale tragédie. Dopadlo to zle, vše ztra-
ceno, nemělo to smysl. Proč takovouto tragédií Ježíšova smrt
nebyla? 
Jsou lidé, kteří dají svůj život i pro zlý cíl. Apoštol Pavel při-
pouští jen opačnou možnost pro křesťana: Sotva kdo je hotov
podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by
se snad někdo odvážil nasadit život. (Římanům 5,7) Pod tímto
úhlem pohledu bývá nahlížena smrt Maxmiliána Maria
Kolbeho, Jana Husa, Jana Masaryka, Milady Horákové, Jana
Palacha. Určitě to nebyla nicotná smrt. 
A Ježíš umírá mezi lotry. Patrně teroristy, nebo by se mohlo
povědět mezi aktéry osvobozeneckého hnutí. Umírá i pro ty
lotry. Jeden z nich bude s ním v ráji. Druhý Ježíšem pohrdl. A
ten prvý se k němu obrací za vteřinu dvanáct. Ježíš Kristus
zůstává věrný svému poslání i na hraně života a smrti, kterou

také projde. Byl započten mezi zločince. (Marek 15,28) Má to
dopad i na nás. I my vkročíme do mezidveří života a smrti.
Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tam, kde je
konec, vstříc Ježíši Kristu, tam ani pro nás život nekončí.

Jan Kašper



Boha s člověkem nebylo původně
pro zákon místa. Apoštol o něm
napíše, že „navíc přistoupil“ tam,
kde původně neměl co dělat. Byl
cizím tělesem, které se vmísilo do
Božího chování a jednání s člově-
kem, které vycházelo z Boží lásky.
Bůh mluvil a jednal s člověkem
osobně a láskyplně. Člověk na to
odpovídal dětskou důvěrou a lás-
kou. Tento vztah lásky nepotřebo-
val žádný zákon. Nevyžadoval jej.
Člověk směl jíst ze všech stromů
mimo z toho jediného, který si Bůh
rezervoval pro sebe. Kdyby člověk
nepodlehl pokušení být jako Bůh,

žili bychom v lásce s Bohem a přijí-
mali bychom každý den jako dar
jeho lásky.
Když se rozešel s Bohem, ztratil 
i bezprostřední vztah k němu. Na-
hradil jej zákon. Od té chvíle bude
mezi Bohem a člověkem instance,
neživá, neutrální, studená, bez
lásky. Bůh už nebude osobně jed-
nat s člověkem. Místo Boha nastou-
pí vůči člověku neosobní zákon.
Člověk se místo v Boží náruči ocitl
pod zákonem. Má konat dobro, a
protože je má konat, tak také může,
tak ho zákon nutí konat dobro,
ačkoli člověk, který se zřekl důvěr-
ného obecenství s Bohem, není

toho schopen. V tom se projevil
Boží hněv, že Bůh vzal člověka za
slovo: Chceš být sám svůj, nezávis-
lý? Buď si. Tvá spása je ve tvých
rukou, čiň dobro svou vlastní silou. 
A od té chvíle zákon nebude vyjad-
řovat vůli milujícího Otce v nebe-
sích, ale ustupujícího za zákon, kte-
rý nebude tak jako otec vyžadovat
srdce člověka. Bude mu stačit něco,
co člověk bez velkého zaujetí odlo-
ží nebo udělá. 
Chválíme Ježíše Krista, že vrátil
člověka do Boží lásky a my s rado-
stí věříme, že Ježíš je konec zákona.

Josef Veselý
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z církví doma i ve světě
v Římě se setkali historiCi Na téma „luther Po 500 leteCh“
Mezinárodní kongres pod názvem „Luther po 500 letech – reflexe nad
Lutherovou reformou v historickém a církevním kontextu” uspořádal
Papežský výbor pro historické vědy ve dnech 30. a 31. března v Ří-
mě. Celý program byl rozdělen do pěti bloků: úvod, náboženský kon-
text, sociálně – politický kontext, Luther v diskusi a ekumenický kula-
tý stůl.
V diskusi u kulatého stolu se nad tématem: “Perspektivy setkání a kři-
žovatky dvou oddělených cest” setkali emeritní předseda Papežské
rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, zemský biskup Evan-
gelické církve v Německu prof. Heinrich Bedford-Strohm a další akade-
mičtí odborníci spolu s novináři.
Papežský výbor pro historické vědy uspořádal při této příležitosti 
i koncert s názvem “Pevný hrad je náš Bůh. Hudba reformace “, který
bylo možné navštívit 30. března v kostele Teutonic ve Vatikánu.
Zmíněný kongres je další z akcí v rámci připomínky 500. výročí refor-
mace i půl století vzájemného dialogu mezi evangelickou a Římskoka-
tolickou církví.

podle RaVat

bazilika božího hrobu v Jeruzalémě Je Po rekoNstrukCi
oPět PŘístuPNá
Za přítomnosti zástupců různých křesťanských církví byl 9. března v Kon-
stantinově bazilice Svatého hrobu v Jeruzalémě ekumenickým obřadem
zpřístupněn rekonstruovaný Svatý hrob. Slavnostního otevření se zúčast-
nili jeruzalémský patriarcha řecké pravoslavné církve Teofilos III., řecký
premiér Alexis Tsipras, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský ad-
ministrátor jeruzalémského latinského patriarchátu.
Patriarcha Teofilos ve svém proslovu označil rekonstrukci Božího
hrobu “nejen za dar naší Svaté zemi, ale celému světu”. Dodal, že ke
komplexní rekonstrukci tzv. edikuly – malé svatyně v bazilice – došlo
poprvé po více než 200 letech od jejího vybudování v letech 1809-1810.
Velikonoční neděli tedy budou moci katolíci i pravoslavní slavit 
v chrámu. 
Zrestaurovaná hrobka, v níž bylo údajně uložené tělo Ježíše Krista po
jeho ukřižování, je součástí baziliky Božího hrobu v jeruzalémském
Starém městě. Nachází se ve východní části Jeruzaléma.

podle www.krestandnes.cz

šPaNělsko si PŘiPomNělo výročí vyhNáNí židů ze země
Před 525 lety (31. března 1492) podepsali španělský král Ferdinand II.
Aragonský a královna Isabela Kastilská dekret o vypovězení Židů ze Špa-
nělska. V té době žilo ve Španělsku na 200000 Židů. Na 50000 z nich se
pokusilo perzekuci uniknout přijetím křesťanství. Ti, kteří odmítli přestou-
pit na křesťanství nebo odejít ze země, byli povražděni. Ostatní pak odešli
do jiných evropských zemí, do severní Afriky a Osmanské říše.
Potomci Židů z Pyrenejského poloostrova se označují jako Sefardové.
Do svých nových domovů si s sebou odnesli vlastní jazyk, směsici stře-
dověké španělštiny a hebrejštiny - ladino, které je jakýmsi protějškem
jazyka jidiš aškenázských Židů původem z Německa a východní
Evropy.
Isabela, která byla prohlášena královnou v roce 1474, v době, kdy zemí
zmítaly vnitřní problémy i spory s Francií a Portugalskem, se provdala
za Ferdinanda, budoucího vladaře Aragonska, čímž dala základ sjed-
nocení španělského státu. Stinnou stránkou vlády královského páru by-
la podpora fanatické inkvizice, která se do dějin zapsala krutým muče-
ním, upalováním a vyháněním Židů a muslimů. Již v lednu 1492 bylo
totiž dobytím Granady křesťanskými vojsky završeno také postupné
vytlačování muslimských Maurů z Pyrenejského poloostrova.
V roce 2015 španělská vláda a parlament, aby smyly "historickou chy-
bu", prosadily zákon usnadňující udělení občanství potomkům španěl-
ských, tedy sefardských Židů. Ti musejí předložit důkaz o příslušnosti
k této skupině občanů potvrzený španělskou federací židovských ko-
munit nebo rabínem z místa svého současného bydliště. 
V současné době žije ve Španělsku podle různých odhadů 13000 až
50000 židů. Sefardé tvoří asi 16 procent světové židovské populace, nej-
více jich žije v Izraeli (asi 1,4 milionu), ve Francii a USA.

podle ČTK

zákon

Pilát tedy znovu vešel do paláce, zavolal
Ježíše a řekl mu: "Ty jsi ten židovský
král?" Ježíš mu odpověděl: "Říkáš to sám
od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?"Pilát
odpověděl: "Jsem snad já Žid? Tvůj ná-
rod a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi
udělal?" Ježíš odpověděl: "Mé království
není z tohoto světa. Kdyby mé království
bylo z tohoto světa, moji služebníci by
bojovali, abych nebyl vydán Židům. Teď
ale mé království není odsud." Pilát mu
tedy řekl: "Takže jsi král?" Ježíš odpově-
děl: "Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se pro-
to narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo
je z pravdy, slyší můj hlas."

Jan 18,33-37
Kristus je v Novém zákoně na více
místech popisován jako dlouho oče-
kávaný král Židů (Mesiáš). Panov-
nický titul vyjadřuje vládu a svrcho-
vanost, kterou věřící křesťan přizná-
vá Ježíši Kristu nad svým životem.
Boží království se považuje za usku-
tečnění nejhlubších tužeb každé-
ho člověka. Je to prostor pro jeho
plný rozvoj, stav plného a konečné-
ho štěstí. „Boží království spočívá 
ve spravedlnosti, pokoji a radosti“. 
(Ř 14,17)
V tomto příběhu však Pilát váhá.
Ani při sebelepší snaze o dialog ne-
může pochopit Ježíše. Vždyť orien-
tuje svůj život na moc, kariéru a
osobní prospěch. Jak má tedy po-
znat vyvoleného Krále nebes i země
v chudém, sloužícím a trpícím? Sám
Spasitel to potvrzuje slovy: „Potom
Král řekne těm po své pravici:
„Pojďte vy, kdo jste požehnaní od
mého Otce, přijměte za své dědictví
to království, které je pro vás připra-
veno od založení světa. Neboť jsem
hladověl a vy jste mi dali najíst, měl
jsem žízeň a dali jste mi napít, byl
jsem cizincem a přijali jste mě“. 

(Mt 25,34-35) Teprve víra z Ducha
svatého otevírá člověku oči a mění
hodnotové orientace. Podíl na Bo-
žím království stojí za to, abychom
Krista následovali a to plně a ve
všem. Dokonce i v utrpení, bude-li
třeba.
Na konci života snad zjistíme, že
cenu má jen to, co jsme vykonali 
z lásky ve službě Krista. Chtěl bych
zde nyní zdůraznit sociální rozměr
duchovní služby. Všímám si totiž, že
v některých chudých zemích roste
Církev rychleji než u nás v bohaté
Evropě. Nevím, jestli je příčinou
státní systém podpor a dávek, který
možná budí zdání, že se to bez nás
obejde, ale přesto se domnívám, že
stojí za zamyšlení tento verš: „A Král
jim odpoví: Amen, říkám vám, že
cokoli jste udělali pro nejmenšího z
těchto mých bratrů, to jste udělali
pro mě“. (Mt 25,40)  V životě záleží
především na tom, jak se zachováme
vůči svým bližním, protože tím pro-
kazujeme službu samotnému Králi.
Celou záležitost bychom však nemě-
li vidět čistě realisticky. 
Ve světě možná vládne výrok z kni-
hy Kazatel: „K obveselení se strojí
pokrm a radost životu dává víno;
peníze vyřeší všechno“ (Kaz 10,19),
ale už se zapomíná na výsledek
takového snažení: „Urození, dlouho
ještě bude tupena má sláva? Milujete
marnost, vyhledáváte lež“. (Ž 4,3)
Tento prorok se správně domníval,
že všechno je marnost (Kaz 1,14). Tu
spojoval se lží a s trápením ducha.  A
vskutku, na světě můžeme často
vidět, že různé humanitární pomoci
nic neřeší, a že se mnohde pak bída
ještě více prohloubí. Některé skupi-
ny obyvatel zase neumějí hospodařit
a z jejich situace je nevyvede ani ten
sebeštědřejší dar. Domnívám se

však, že Ježíš měl na mysli trochu
něco jiného. Naším úkolem jako vě-
řících je především sytit hladové
Božím Slovem, napájet žíznivé lás-
kou a mocí Ducha svatého a udělo-
vat cizincům azyl v Kristově Krá-
lovství, jenž se nachází mezi námi ve
společenství Církve. Milovat druhé
hlavně znamená se za ně modlit a
vyprošovat pro ně spásu, která je
záchranou před věčnou smrtí. A bu-
de-li to potřebné a přínosné, nemá-
me váhat ani s materiální pomocí.
Přijde den, kdy se Ježíš Kristus slav-
ně zjeví jako Soudce a Král. Je psáno,
že to může být brzy, ale nikdo neví
kdy. Takže se někdy může zdát, jako
by byl druhý příchod Vykupitele 
v nedohlednu. Uvědomme si však,
že počátek jeho vlády na této Zemi
již dávno nastal, a to v Církvi. „A tak
poddal všechno pod jeho nohy a dal
ho církvi jako hlavu nade vším. Ona
je jeho tělem, totiž plností toho, kte-
rý naplňuje všechno ve všem“. 
(Ef 1,22-23) 
Ostatně, kde jinde se může člověk
setkat s Hospodinem než ve spole-
čenství svatých, kteří jsou shro-
mážděni u nohou svého Pána. Vý-
raz svatí, znamená lidé oddělení pro
Boha. Jsou to ti, kteří se radují a těší
z Kristovy přítomnosti. Sám Spasitel
o sobě přeci říká: „Já jsem Alfa i
Omega, počátek i konec, praví Pán,
který je a který byl a který přichází,
ten Všemohoucí“. (Zj 1,8) Boží Syn
se od nás nevzdálil, ale stále zůstává
s námi, aby nás nakonec u soudu
obhájil a převedl nás přes práh věč-
nosti. Žijeme-li v Pravdě, jež nám je
zjevena v Písmu, tak jistě slyšíme
Jeho hlas. Ano, Pán je živý a je blíž
než se zdá. Jeho moc na tomto světě
reprezentuje Duch svatý, který pře-
bývá mezi námi. Vy, kteří si připa-
dáte zbyteční, osamělí, chudí, opuš-
tění, zklamaní a ztrápení, netruchle-
te! Je tu přeci někdo, kdo vás miluje,
kdo se o vás zajímá, komu na vás
opravdu záleží. Nechte ho kralovat
ve svém srdci! Brzy smutek odejde a
ve vašem nitru zavládne radost,
pokoj a mír. Zůstávejte s Pánem a
budete mít podíl na jeho království.

Modlitba: 
„Hospodine, ty jsi navěky vyvýšený.
Dobrovolně a s radostí se poddáváme tvé
vládě a děkujeme ti, že se můžeme stát
občany nebeského království. Prosíme tě,
hovoř k nám svým hlasem, abychom
dokázali včas poznat potřeby ostatních a
požehnej nám, abychom je dokázali i
naplňovat.  Děkujeme ti za to, že jsi nás
přijal, sytíš nás a občerstvuješ. Dej ať
jsme i my hodni tvého jména“.

Ivo Kraus

kristus král

Dokončení ze str. 1

Je to zvláštní: písmák se celý život zabývá
Písmem a zdá se mu, že všechno už bylo řečeno;
že není třeba žádného dlouhého vysvětlování. A
pak najednou přijde kázání na pondělí veliko-
noční na Markovo evangelium 16, 1-8 a něco ho
zarazí ve verši 7. Jak to: "Povězte učedníkům
jeho i Petrovi"? Proč musí anděl zdůrazňovat,
aby byla ta epochální zvěst o zmrtvýchvstání
sdělena i Petrovi? Cožpak on snad mezi učední-
ky nepatřil?
Pravda, dá se navázat na ono pověstné trojí
Petrovo zapření a předpokládat, že Maria
Magdaléna, Maria Jakubova a Salome se nějak
(tak rychle?) o tom smutném selhání dozvěděly
a stále to Petrovi měly za zlé, takže anděl je
vlastně takto nepřímo vyzval k odpuštění. Ale
Petr určitě na potkání nerozhlašoval, čeho se
dopustil. Vždyť se to, po pravdě řečeno, rovnalo
životnímu debaklu a s tím se nikdo rozhodně
nechlubí. Kromě toho cítíme, jak špatně by šla

dohromady dějinná událost s jednou okrajovou
epizodou jednoho člověka. Uvažme i Mk 3,16:
"Šimona, jemuž dal jméno Petr." Stejně jako u
Jakuba a Jana Zebedeovců (Boanerges, synové
hromovi - v. 17) šlo u Petra o přezdívku, jak
tomu tak mezi muži často bývá. Ve velkém

latinsko-českém slovníku je pod heslem "petra"
uvedeno na prvním místě "balvan" a teprve na
druhém "skála". (V italštině je "pietra" kámen a
ve francouzštině znamená "petra" dokonce tru-
lant). Byl tedy Šimon Petr vlastně tak trochu
natvrdlý, leccos nechápající (vymlouval přece
Ježíši jeho rozhodnutí jít cestou utrpení), na
druhé straně však to byl člověk citlivý, Ježíše

nesmírně milující a nakonec jeho přední svědek.
Markovo evangelium je nejstarší. Bylo napsáno
pro křesťany z pohanů, ještě v době, kdy byl živý
jistý nesoulad mezi apoštolem Pavlem a apoš-
tolem Petrem, spočívající v tom, že si Petr nebyl
tak zcela jist, zda nemají pravdu ti křesťané 
z Židů, kteří trvají na nutnosti obřízky. Marek
musel mít Petra velmi rád, jeho teta Maria
Jakubova mu jistě o něm vyprávěla (vzpomeň-
me, jak Ježíše a učedníky špehoval po poslední
večeři na horu Olivetskou jakýsi "mládeneček",
my bychom řekli kluk - Mk 14,51). I když v otáz-
ce obřízky s Petrem nesouhlasil, záleželo mu na
tom, aby mu mezi křesťany z pohanů nebylo upí-
ráno jeho postavení jako toho, kdo býval Ježíši
nablízku. Zdá se tedy, že to "...i Petrovi..." není
takovou záhadou, jak by se na první pohled
mohlo zdát.

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

"...i Petrovi..."
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„Člověče, jsi to ty?“ podivil se Bo-
humil Čiháček, když po sobotním
představení pro důchodce stál fron-
tu na kabát. „No, jasně!“ zadíval se
pozorně na něho prošedivělý muž,
který si už vyzvedl svrchník od šat-
nářky a odnášel si jej stranou. „Ty
seš Boban Čiháček a já sem  Fanouš
Kokrda a byli sme spolu ještě za
komoušů v turistickým oddílu, co
ho vedli bejvalí skauti. Jenže pak si
vodešel  na študie do Prahy a já sem
zapad´ do učňáku. Jesli chceš, po-
čkám, až si taky vyfasuješ kabát, a
popovídáme si.“
Když bývalí trampi vyrazili z diva-
dla, bylo už šero a do kabátů se jim
opřel studený vítr.  „Víš co, Boba-
ne? Jesli nepospícháš, mohli bysme
se na chvíli posadit do tamhletý
hospůdky,“ navrhl František. A tak
už za chvíli seděli proti sobě u stolu
a upíjeli ze sklenic horký grog.
„Chodíváš často do divadla?“ vy-
zvídal František. „No, dokud žila
ještě žena, tak dost často. Julinka
však bohužel před půlrokem umře-
la, a tak vyrážím z domova málo-
kdy.“ – „Tak to přijmi mou upřím-
nou soustrast!“ zvážněl František.
„Vono to není snadný žít sám. Ty
máš aspoň pěkný vzpomínky, ale já
sem propás´ na ženění vhodnou
chvíli a probíjím se životem jako
starej mládenec. Víš ale, co? Když
sme se teď my dva po těch letech
zas našli, co kdybysme spolu vyra-
zili v létě někam na vandr jako za
starejch časů?“ – „Na vandr?“ 
V tomhle věku? To přece nemyslíš,
Fanouši, vážně!“ – „Naprosto
vážně, Bobane! Já to tak dělám kaž-
dej rok. Mám v komoře takovej ma-
lej předpotopní stan a do toho
bysme se oba vešli!“ začal František
plánovat. „A kam bychom prosím
tě vandrovali?“ pochybovačně po-
krčil rameny Bohuslav. „To už nech
na mně!“ rychle uzavřel rozhovor
na tohle téma František, aby snad
nově objevený kamarád necouvl.
Bohumil ale nebyl unaříkaný, plač-
tivý vdovec. A tak došlo k tomu, že
počátkem července dva obstarožní
trampové vyrazili vlakem na ven-
kov. Plán byl – mírně řečeno – dosti
chaotický. „Budem´ chodit po kraji-
ně a vobjevovat všelijaký zapome-
nutý památky. Ty si, Bobane, ilus-
troval oddílovou kroniku, tak bu-
deš ty památky malovat do bloku, a
já je budu fotit. Mám tady na mapce
vyznačený místa, kde by se mohlo
něco zajímavýho najít. A večer si
vopečeme buřta.“
Krásně se to řekne, ale v praxi to
dopadá poněkud jinak. Bohumil už
dávno odvykl turistice a po pár
kilometrech s těžkým ruksakem na
zádech byl celý zchvácený. Když se
pak blížilo první nocování v příro-
dě, vyčetl ostře svému souputníko-
vi neuváženost a bezohlednost, že

ho vytáhl do tak drsných podmí-
nek. No a František mu stejně ostře
opáčil, že neměl tušení, že bude
muset s sebou vléct takového pa-
davku. Nakonec se mezi nimi roz-
hostilo zarputilé mlčení. Představa,
že budou muset nocovat spolu,
nebyla pro ně právě příjemná.
Nedalo se ale nic dělat. Bylo třeba
vztyčit starý, sluncem a deštěm vy-
šisovaný stan a zatlouct stanové
kolíky.
Avšak právě ve chvíli, kdy Bohumil
uhodil podruhé nebo potřetí do
kolíku, narazil jeho hrot na překáž-
ku. „Podívej se, Fanouši, jaký tady
trčí divný kámen!“ zapomněl Bo-
humil v tu chvíli na podvečerní
hádku. „Tak zkus zatlouct kolík
vedle!“ odbyl Bohumila jeho druh.
Přece jen se ale šel podívat. Při
pohledu na špinavý, divně rozekla-
ný  kámen ale rázem ožil: „Ale to
není jen tak obyčejnej šutr! Vždyť to
je vršek vod smírčího kříže! Možná,
že je pod drnama i spodek!“ –
„Smírčí kříž? O tom jsem jakživ
neslyšel,“ přiznal Bohumil. 
„Počkej, pokusíme se ho vyhrabat a
pak ti vo něm něco povím,“ slíbil
František.
Trvalo dost dlouho, než důchodci
odstranili sekyrkou a lopatkou z tu-
ristické výstroje  ztvrdlou hlínu
kolem nálezu. Kámen se jim nako-
nec nepodařilo ze země vyzved-
nout, ale alespoň zjistili, že  jsou na
něm vyryté sotva znatelné zkřížené
čáry. Když si celí upachtění sedli
vedle rozrytého naleziště, začal
František vysvětlovat:
„Já nejsem, Bobane, na tyhlety věci
žádnej vodborník, ale zkusím se ti

to s tím smírčím křížem vobjasnit
takhle: Když si za starejch časů lidi
udělali navzájem nějakou voprav-
du hnusnou věc, vyřizovali si to
obyčejně sami a když se do toho
vložilo i příbuzenstvo, vznikla z to-
ho krevní msta. Víš přece, jak lidi
dovedou bejt zabejčený!  Pozdějc se
ale do těch záležitostí začaly vklá-
dat vrchnosti a církevní inštance a
ty rozhodly vo tom, kdo je vinej a
kdo nevinej. Ty obviněný lidi bejva-
li častokrát krutě potrestaný – za
těžkej zločin třeba i oprátkou nebo
že jim usekli ruku a podobně. 
V lepším případě to tý druhý, po-
škozený straně museli pachatelé
nějak vynahradit. No a když se do-
hodli, zasadili na znamení usmíření
do země takovejhle smírčí kámen.
Tak tomu alespoň rozumím já.
Možná ale, že se takovým křížem
chtěli lidi smířit nejenom mezi
sebou, ale i s Pánem Bohem. Ale 
v  tom jsem já úplnej negramota.
Vzpomínáš přece, jak nám vtlouka-
li už na základce do hlavy, že žád-
nej Pán Bůh není!“
„Tak koukám, že o tom smíření 
s Pánem Bohem ti budu teď muset
něco povědět zas já,“ vzal si slovo
pro změnu  Bohumil:. „Moje Julin-
ka byla z pobožné rodiny a já jsem 
s ní začal chodit do kostela. Ostatně
chodím tam i teď, bohužel už bez
ní. No a v kostelech se dost často
mluví – zvlášť kolem Velikonoc - o
kříži,  co byl na něm přibitý Ježíš.“ –
„Jo, to samozřejmě zná i takovej ne-
znaboh jako jsem já!“ vskočil Bohu-
milovi do řeči František. „Tako-
vejch krucifixů je přece po hřbito-
vech plno a vzpomínám, že jeden
malinkej nosila na sametce ke svá-
tečním šatům i má bába. Jenže ne-
mám tušení, proč si lidi navykli
uctívat právě ten kříž. Vždyť to kři-
žování muselo bejt jeden z nejkru-
tějších druhů popravy - asi jako
voběšení na šibenici!“
„Zdá se mně, že to s tebou bude
pěkná fuška, Fanouši!“ zasmál se
Bohumil. „Jsi ale aspoň na dobré
cestě. Před chviličkou ses mi snažil
vysvětlit, že smírčí kříže se stavěly
na památku usmíření mezi lidmi.
No a Kristův kříž je zas znamením
smíření mezi Bohem a námi. Tako-
vé usmíření potřebujeme všichni
bez rozdílu. Musíš přece, Fanouši,
uznat, že pořád děláme něco, co
není zrovna fér. Někdy to bije
přímo do očí, jindy si to skoro neu-
vědomujeme. Rozhodně to však je
v rozporu s Boží vůlí a zasluhovali
bychom, aby nás za to Bůh trestal.
Na to, abychom se s Bohem smířili,
jsme krátcí. Ale právě Ježíš to udě-
lal za nás, na našem místě. Vzal na
sebe naše provinění i potrestání za
ně, a to nejenom na kříži. Po ukři-
žování musel dokonce přetrpět
odloučení od samého nebeského
Otce, jak někdy tituluje Boha Bible.
To je snad to nejhorší, co si dovede-
me představit.“ 
„Jo, vono se to, Bobane,  moc pěkně
poslouchá, ale stejně to nechápu! Je
to na mě složitý!“ prohlásil Fran-
tišek. „Budeš mi to muset příště
vysvětlit trochu jasnějc a podrob-
něj´!“ – „Už se na to chystám,“ za-
smál se Bohumil. „Každý večer na
téhle naší pouti ti budu dávat lekce
z katechismu. Těš se! Ale teď, ještě
než zalezeme do stanu, uděláme
alespoň smírčí kříž nad tím, co jsme
si dnes nehezkého pověděli. Sou-
hlasíš, Fanouši?“ – „Jsem pro!“ pro-
hlásil František. „Ale ještě zamas-
kujem´ ten dnešní nález trochou
hlíny.“

Daniel Henych

Já se teď pokusím přiblížit utrpení v naději sedmé vlny a právě ta vlna
bude pro čtenáře možná nečekané překvapení. V těžké zkoušce života
bývá pod lavinou trápení a bolesti právě tahle sedmá vlna nejdůleži-
tější, já se o ní už několikrát zmínil i na kazatelnách v husitských sbo-
rech. 
Při práci na faře jsem se občas potkal s lidmi, kteří se mi svěřili, že jsou
v koncích, že se ocitli v beznadějné situaci, že už přišli o veškerou nadě-
ji ... Pak nastalo většinou ticho a já přemýšlel, jestli mi může dotyčný
porozumět, když se ho zeptám na Motýlka, až jsem odložil ostych a
optal se u šálku kávy, jestli slyšel příběh tvrdohlavého a nezdolného
vězně, který hledal cestu z důmyslně střeženého vězení a při sebemenší
příležitosti utíkal na svobodu a jestli ví, jak Motýlek dokázal přežít 2
roky samotky a po dalším nezdařeném útěku žil dokonce 5 let v
naprosté izolaci a naposled, už jako bělovlasý stařec, tělesně zničený a
zdeptaný, seděl na útesu opuštěného ostrova, kam byl za trest deporto-
ván a kde měl dožít strastiplný život v bídné chatrči, jak z toho útesu
pozoroval mořský příboj, tříštící se o skály a přemýšlel nad bezvý-
chodnou situací. Vězně už tady nikdo ani nehlídal, protože odtud neby-
lo úniku, vlny by nárazem o skálu rozdrtily každého, kdo by se odhod-
lal skočit do moře. 
Jiný by po těch nezdarech rezignoval, nebo se pod tíhou neprodyšné izo-
lace zbláznil ze samomluvy, ale Motýlek ukázal, jak je důležité neztrá-
cet naději, nevzdával se ani při pohledu do vln, které se s ohlušujícím
rachotem valily, jedna za druhou, na skalní útes; až si všiml, že koko-
sový ořech, který právě v zamyšlení hodil do vody, neskončil roztříště-
ný na skále, ale pluje si stále dál, pryč od ostrova prokletých, a proto-
že byl zvídavý, zjistil brzy, že šest vln útočí na skálu, ale každá sedmá
vlna odnáší předměty na volné moře. 
PŘEKVAPENÍ, úžas a radostné zjištění ho vedlo k pokusu. Cesta ke
svobodě se osvědčila a vězeň nakonec odplul na pytli s ořechy až k
vytoužené svobodě. Čas a soustředění, a taky pevná vůle – to bylo jedi-
né vybavení, které však Motýlkovi pomohlo přežít a najít v nouzi
zdánlivě neřešitelné situace sedmou vlnu. 
Kolika lidem vrátil Motýlek naději? 
Životní osudy mnoha lidí potvrzují slova dalšího vězně Alexandra
Solženicyna – Požehnaná nejsou vítězství, ale porážky. 
Osobně jsem jako politický vězeň poznal za minulého režimu vazební
věznici v Brně Bohunicích, potom pražskou Pankrác a pak i plzeňské
Bory, kde jsem s V. Havlem taky čekal na sedmou vlnu, a třeba to bude
znít posluchačům jako fráze, ale já to povím – Po nedávno prožité
havárii, no, ono už to taky bude brzo deset let, kdy jsem letěl ve vrtul-
níku do Vojenské nemocnice, ale po nečekaném setkání s babičkou ve
chvíli klinické smrti jsem pochopil, že ..... ale já to přece jen vyslovím –
Utrpení a neštěstí nás nutí budovat v srdci chrám vnitřního života a
každé utrpení nás učí se nad všechny bolesti povznést. 
A tak, až nám bude nejhůř, neměli bychom ani v tom největším zoufal-
ství přestat vyhlížet sedmou vlnu, poutníci na cestě křížové, přátelé
svobody na cestách osudu i vyznavači životních překvapení, Boží
požehnání vám vyprošuje stálý čekatel sedmé vlny a milostiplné vlno-
bití na moři života vám přeje

Jan Schwarz

"Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte." 
Marek 14,34

V Getsemanské zahradě nahlížíme do Ježíšova modlitebního zápasu.
„Ten se měl, když věděl dopředu, jak to dopadne. Taková víra není pro
život,“ říkají mnozí. A z Ježíše, našeho bratra, se pro ně stává herec 
v předem hotovém Božím scénáři. Takový Ježíš by do propastných otá-
zek života opravdu neměl co říci. Také mnoho křesťanů si bojí přiznat,
že Ježíš, Syn Boží, musel zápasit s vlastní slabostí, s pokušeními, se stra-
chem a pochybnostmi, a že právě proto je spása, kterou přináší, tak
pravdivá a věrohodná. 
Ježíš zápasil o nalezení Boží vůle i o smysl svého utrpení zcela v našich
podmínkách. Byl to zároveň zápas o to, aby setrval na cestě důvěry, že
smíření a odpuštění jsou tou nejúčinnější zbraní proti všemu zlému.
Tato cesta nebyla ani snadná, ani slabošská, ani laciná. Modlitba v Get-
semane je svědectvím, že spásu, odpuštění a pozvání k následování při-
jímáme od toho, kdo na sobě zakusil všechna pokušení jako my.
Přesto zůstal zajedno s Bohem, který nás touží právě tímto bezbranným
způsobem získat na svou stranu. 
Ale slyším z dnešního textu také to, že sám Ježíš touží po blízkosti těch,
které oslovil: „Zůstaňte zde a bděte“. Bdít s Kristem. Nezjednodušovat
život vytěsňováním nesnadných otázek. Unést skrytost Božího působe-
ní, unést situace, na které nemáme žádné odpovědi. Ježíš touží po tom,
abychom sdíleli uprostřed světa spolu s ním zápas o věrnost Bohu který
je milosrdenství a pravda. Také Bůh touží po tom, abychom vnitřně
porozuměli jeho cestám, a tak v časech světla i temnoty bděli s Kristem
v Getsemane. 
Bděte. Otvírejte svá srdce i mysl Bohu, který není tvrdým soudcem, ale
spíš trpí každou tvrdostí svých dětí. Když si budeme o Velikonocích
znovu připomínat, že Kristus zemřel za nás, pak mějme na paměti také
jeho výzvu, abychom v našem světě bděli spolu s ním. Ať nás k tomu
posiluje každá bohoslužba i večeře Páně. 

Petr Firbas

utrpení - sedmá vlna

Pašije

král
ty světem poplivaný,

na oltář lůze daný,
vždy znovu křižovaný,
přec vítězně jdeš dál.
ač stojíš před katany,
Jidášem zaprodaný,
jsi přece králů král!

hrob obsadili stráží,
žes mrtev lidu káží,

památku tvou že smaží,
však ty jsi přece vstal!
žoldáckou tvrdou paží
život prý smrtí sváží -

tys pouta potrhal.

Pro srdce ubolená
pro duši, která sténá
svědomím utrýzněna,

jsi lékařem se stal.
Již padám na kolena.

tvé jméno nad vše jména:
má spása jsi a král!

zdeNa GaraJová - JelíNková
(1957)



„Po těch událostech chtěl Bůh Abra-
hama vyzkoušet. Řekl mu: "Abra-
hame!" Ten odvětil: "Tu jsem."
A Bůh řekl: "Vezmi svého jediného
syna Izáka, kterého miluješ, odejdi
do země Mórija a tam ho obětuj
jako oběť zápalnou na jedné hoře, 
o níž ti povím!"

genesis 22,1n

Je to zvláštní zkouška. Jakoby nedá-
vala smysl. Chtít, aby Abraham
obětoval všechno, pro co žil a kvůli
čemu vyšel na cestu k nové zemi.
Kvůli čemu tak dlouho se Sárou
čekali, obstáli, ale i selhali v jiných
zkouškách? A nyní: „Vezmi svého
jediného syna, kterého miluješ…“
To je přeci úkol, za kterým Abra-
ham nemůže poznávat povahu a
hodnoty Boha, kterému uvěřil a se
kterým se důvěrně sblížil. Abra-
ham ale na Boží pokyn vyjde. Po
kolikáté již? Musí se jim jít těžko –
jemu, Izákovi i služebníkům. I tři
dny cesty se mohou vléci docela
dlouho. Třetího dne se ukáže, jak to
je… Čeho je to zkouška? Abraha-
movy oddanosti Bohu i ve chvíli,
kdy vše dostane? Bude pro něj Bůh
stále znamenat více než syn – dárce
více než dar? Abraham poslechne,
vydá se na cestu, vezme syna, dře-
vo na podpal i nůž. A přeci věří, že
to může všechno dopadnout jinak.
Služebníkům říká: „Počkejte tu
s oslem, já s chlapcem půjdeme dá-

le, vzdáme poctu Bohu a pak se 
k vám vrátíme“. Jeho víra je odda-
ná, ale nikoliv zaslepená. Izákovi
pak řekne: „Bůh sám si vyhlédne
beránka k oběti zápalné.“ Jsou to
všechno zvláštní slova. Abraham
ví, že musí poslechnout, bude to
pro něj velmi těžké, ale také věří, že
to bude mít šťastné rozuzlení. Ve
zkoušce obstojí on a také Izák.
A přece ten příběh jakoby ukazoval
dále. Jaké to je, dát v oběť svého
milovaného syna? Dát ve prospěch
druhých to nejcennější? Ponořit se
do třech dnů nejistot, pochybností,
ale i naděje? A co když jedinou
smysluplnou cestou bude, vyhléd-
nout si svého syna, který půjde 
k oběti jako beránek?
Neodkazuje hora Mórija, k jiné hoře
- Golgotě?
Čteme-li tento příběh velikonoční
optikou, tak z toho mrazí. Najed-
nou Hospodinu dobře rozumíme 
v tom, co dává (syna) a jak je to pro
něj cenné. Rozumíme Ježíši Kristu 
v jeho poslušnosti (a zápasu o ni) a
opuštěnosti na kříži. Bůh si sám
vyhlédl „beránka“ k oběti. V něm
vydal Bůh sebe sama. A přeci v tom
všem je i naděje na dobré rozuzle-
ní… „Počkejte zde a já se synem se
k vám vrátíme“. Nevím, jestli to by-
lo pro Hospodina zkouškou, ale
rozhodně to byl důkaz nabídnuté
milosti pro člověka, který tak často
pro dary zapomíná na Dárce, kvůli

stvoření zapomíná na Stvořitele a
po odpuštění zapomíná na Od-
pouštějícího. Na té hoře Mórija, o
které se pak říkalo „Hospodin vidí“
pak podle tradice byl vybudován
Jeruzalém a chrám. Je to na dohled
od místa Ježíšova ukřižování. Také
se tam vidělo a dodnes vidí, co Bůh
dává člověku. Ničím nezaslouže-
nou milost. Odpuštění, které nemů-
že překazit žádná lidská vina. To
vše pro důvěrné sblížení.
„Hospodine, pro Ježíše Krista náš
dobrý Otče, s přibývajícím věkem po-
znáváme, že život se skládá z množství
zkoušek, ve kterých máme obstát – ve
věrnosti, lidskosti, pokoře, víře, lásce a
naději. Ve zkouškách tě prosíme, neu-
veď nás v pokušení. Ať je na nás nalo-
ženo tolik, co dovedeme unést. Kéž 
s tvou pomocí dovedeme obstát. Dej
nám sílu vydržet a svůj kříž nést dále.
A ve chvílích selhání tě prosíme, aby-
chom neztratili své blízké, tebe a sami
sebe. Amen.“

David Šorm

ilustrace: Miroslav Rada

Nejtěžší zkouška

EKoLogICKá SEKCE ČESKé KřESťan-
SKé aKaDEMIE zve k účasti na eku-
menické bohoslužbě ke Dni Ze-
mě, která bude v úterý 25. dubna
2017 od 19:00 v pražském kostele
Nejsvětějšího Salvátora (u Karlo-
va mostu). 
Kázáním poslouží Mgr. Renata
Wesleyová, farářka CČSH v Praze
- Ďáblicích, zpěvem pěvecký sbor
Gabriel.  

Jne
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Milí přátelé, bratři a sestry,
dnes už bylo řečeno mnohé a já připojím jen malou poznámku k člověku, které-
mu nešlo říkat jinak než Mirek, protože všechna ostatní oslovení by zatemňo-
vala tu až božsky nádhernou a neobyčejně promlouvající obyčejnost toho, který
nás teď předchází na cestě k Tvůrci. Kde se to vzalo, že potkat se s ním zname-
nalo potkat se (promiňte ten politický podtext) s “klidnou silou“? Nejsem Bůh,
psycholog ani jeho maminka, ale troufnu si říci, že to je proto, že on byl člověk
z jednoho kusu, bez nepřístupných koutů a disproporcí mezi jeho tvorbou a jeho
životem. Když maloval, tak žil. A když žil, tak vlastně spolutvořil a s tím, ve
kterého věřil a který mu umožňoval „nedělat vlny“, neprodávat se skrze pečli-
vě cizelovanou image „velkého umělce“. A krom toho, že být nablízku takové-
mu laskavému a moudrému balvanu je neskutečně příjemné, učil nás Mirek (a
koneckonců celá ta jeho radovská huť, v níž tvoří všechno, co má ruce), že věřit
neznamená souhlasit s Boží existencí nebo vlastnit členskou legitimaci nějaké
církve. Znamená to vrůstat tah za tahem, linku za linkou do osobního vztahu 
s Kristem, který nás chce mít za přítele a ne nohsledy. Asi není lepšího místa,
kde bychom to vzájemné vrůstání mohli uvidět lépe než v této modlitebně. Tak
jako Kristus získával v Mirkovi své kontury, tak se také Mirek otiskoval do
svého Krista. Jen se na toho Mirkova Krista podívejte. To není žádný mystický
duchovní atlet, to je pořádný chlap z pořádných kostí a pořádného masa, co by
se v životě určitě neztratil. Je člověčí, ale v té původní stvořené obyčejnosti prv-
ního Zemáka čili Adama, který důvěrně rozmlouvá se Stvořitelem i ve chvíli
průšvihu a utrpení. Tohle mě, a věřím že i nás, Mirek bez revolučních fanfár
učil a za to mu navždy budu vděčný. A když ti dva byli takoví kamarádi, že se
až začali sobě navzájem podobat, tak nějaká smrt je nemůže rozdělit. To si teda
pište, že přes to vlak nejede!

Michal Otřísal

Poděkování rodnému sboru
Při příležitosti mých devadesátých narozenin s vděčností vzpomínám
na Boží svědky Sboru Českých bratří v Zábřehu, zvláště na apoštola
severní Moravy, bratra vikáře Rudolfa Šedého, který mne křtil, na
bratra kazatele Blahoslava Černohorského, který mne učil Desatero,
na kazatele Jana Košťála a na bratra faráře Lubomíra Moravce, který
mne ve Zlíně konfirmoval. Pokorně děkuji Pánu Bohu za tyto svědky
víry.

Miloslav Hronek, 
t. č. člen sboru ČCE v Praze-Libni

Až do konce láska.
Můj rodný kraj,
to není jen má kolébka a louka,
na které jsem prvně obdivoval krásu kvítí,
to není jenom masiv hor a slunce,
které jasně svítí,
mé vzpomínky jdou dál.
Když jako chlapec s rodiči
jsem nedělního jitra
do svatyně vcházel
a v nedělní škole
první zrnka víry
Bůh do mé duše sázel
to byl můj pravý domov, rodný kraj.
Kde zrodila se Boží láska, tam je ráj.

Dík Bože za ty cesty lásky pravé,
dík za svědectví stálé
sboru zábřežskému.
Opatruj jej, prosím,
nechť dále svědčí o tvé lásce neskonalé
v slovu a v písních, které zní mi stále v duši,
i tehdy, na dveře když nemoc buší.

A když se potom do oblaků dívám,
kde ty jsi, věčný věků Pán,
tam, prosím, jednou přijmi
nás v zmrtvýchvstalém Kristu
v svůj věčný Boží stan.

vážení čtenáři,

mnozí z vás již zaregistrovali, že si mohou přečíst náš
časopis i na webových stránkách a že tam v rubrice
“archiv” mohou najít i všechna čísla od roku 2006. 
adresa je: 
www.evangelickytydenik.cz
Pro ty, kteří náš časopis na webu čtou a neodebírají
jeho tiskovou podobu, zveřejňujeme číslo účtu: 
228961190/0300, 
aby i oni měli možnost přispět na jeho vydávání.
aktuální informace, zveřejňujeme i na Facebooku:
https://www.facebook.com/100kostry 
děkujeme za vaši přízeň a přejeme příjemné počtení.

vaše redakce

vzpomínka na miroslava radu

Požehnané prožití velikonoční
radosti ze vzkříšení 

přeje redakce


