Přímluvná modlitba
Pane Ježíši Kriste, jsme po mnoha desetiletích první generace, která se
v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu (ale rozhodně nejsme první
generace, která se vyrovnává se zlem…). Pomoz nám naplnit přítomnost
nadějí i pokorou a současný čas omezení přijmout jako dar.
Přimlouváme se za pana premiéra, ministry, vlády všech zemí, za starosty a
vedení obcí – dej jim sílu, zdraví, moudrost a pokoru.
Přimlouváme se za všechny, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné, za ty
všechny, na které opatření doléhají a za ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb – chraň je od zlého a pomoz nám je podporovat.
Dej, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději (ať ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu
k ostatním lidem…)
Přimlouváme se za nemocné, za nejvíce postižené
země a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby
se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani
spravedlivé podmínky pro život. Amen.
Přivlastněme si verš z Žalmu 91,1:
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve
stínu Všemocného.
Ohlášky sborové jsou tentokrát stručné.
Sestra kurátorka a já (podobně jako ostatní členové
staršovstva) jsme Vám, a případně dalším potřebným, po telefonické domluvě kdykoli k dispozici – ať už se jedná o návštěvu na faře nebo u Vás
doma. Když budete cokoli potřebovat, v čem Vám můžeme být nápomocni,
dejte nám, prosíme, bez rozpaků vědět.
O tom, jak budou probíhat další pravidelné akce ve sboru rozhodneme
na základě dalšího vývoje situace a budeme vás včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude stráží vašich srdcí i myslí v Kristu Ježíši.
Milovaní, posilněni ve víře, neste evangelium slovem
i skutkem do světa a žijte v pokoji.
Emilie Kamasová, kurátorka, Mirosław Jelinek, farář
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Netradiční Velikonoce 2020
Před nedávnem jsem viděl film Nabarvené ptáče. Film docela drsný, nic pro slabší povahy.
V jedné scéně je ptáčník, který se živí lovem a
prodejem ptáků. A jako zábavu nabarví jednoho ptáčka na bílo a pustí mezi další a ti ho
uklovají, protože je jiný, nepatří mezi ně. Prodává ptáčky pro zábavu dalším lidem.
Vzpomněl jsem si na jeden příběh, který jsem
četl a prý se udál, ani nevím kde.
Jeden farář v malém městě přišel jednou o velikonočním nedělním ránu do
kostela a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec. Položil ji vedle kazatelny. Více lidí v údivu pozdvihlo obočí, když začal farář mluvit. Říkal, jak se
včera procházel po městě a uviděl chlapce, jak nese tuto klec. Byli v ní tři
malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Farář kluka zastavil a zeptal se:
„Co to tam máš, synku?"
„Jen pár starých ptáků," odpověděl.
„Co s nimi chceš dělat?" zeptal se farář.
„Sebrat je domů a hrát si s nimi," odpověděl. „Budu je dráždit a vytrhávat
jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím."
„Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš
potom?"
„Mám i pár koček," zamyslel se malý chlapec, „rády si na nich pochutnají;
dám ty ptáky jim."
Farář na chvíli ztichl: „Kolik chceš za ty ptáky, synku?"
„Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají
a vůbec nejsou pěkní!"
„Kolik?" znovu se zeptal farář.
Chlapec si ho přeměřil, jako by byl blázen, a řekl: „Tisíc korun!“ Farář sáhl
do kapsy a vytáhl tisícovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel jako blesk.
Farář zvedl klec a donesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Polo-

žil ji na zem, otevřel dvířka a klapáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky,
aby vyletěli. Pustil je na svobodu.
Potom farář začal vyprávět další příběh: Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem.
Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal:
„Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou
návnadu. Věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"
„Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: „Chacha, budu si s nimi hrát! Budu je učit, jak se ženit
a rozvádět, jak se nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky a bomby a
navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"
„A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš.
„Zabiju je!“ hrdě prohlásil Satan.
„Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani špetka dobra.
Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě,
budou tě proklínat a zabijí tě!"
„Co za ně chceš?" zeptal se znovu Ježíš. Satan se na něj
podíval a zasmál se: „Každou tvou slzu a všechnu tvou
krev!" A Ježíš řekl: „Máš to mít!" a zaplatil.
Přeji Vám požehnané Velikonoce, a i když se nemůžeme
sejít na Bohoslužbách v našem kostele, tak věříme a víme, že nás má Pán
Bůh ve své ruce a Pán Ježíš za nás zaplatil svou krví a svým životem cenu
nejvyšší.
Jiří Stehno

***
Živ jsem na věky
… byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
„Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků.“ Zj 1,18. Ježíš skutečně
umřel. Lidské ruce ho přibily na kříž. Nenávist, závist, zrada a zloba lidí
zvítězila. Naposledy vydechl jako každý z nás lidí.
A přece, smrt neslavila vítězství. „Třetího dne
vstal z mrtvých.“ To je ústřední část vyznání
církve. Třetího dne byl vrácen životu. Třetího
dne zůstal jen prázdný hrob a plačící ženy i vyděšení učedníci, byli přemoženi radostí. Vstal
z mrtvých a jeho zaslíbení platí „Poněvadž já
jsem živ i vy budete živi.“ (Jan 14, 19)
Halelujah!

Duchovni příprava na setkání s Kristem Ježíšem
Ve víře jsme přijali, že Kristus
zemřel za naše hříchy podle
Písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne a ukázal se Petrovi, Dvanácti a dalším a dalším, a nakonec se ukázal i nám. Bůh je s námi všude tam kde jsme.
Abychom byli nasyceni pravým nebeským chlebem, Ježíšem Kristem, neupínejme se na viditelný chléb a víno, ale pozdvihněme svá srdce ke Kristu,
který jako náš Pán a přímluvce sedí na pravici Boží. Ježíš na Golgatě vyřkl
„vykonáno jest“. To On nás k věčnému životu zachovává. Tak pojďme
k NĚMU, neboť připraveno je všecko. Okusme a vizme, jak dobrý jest Pán!
Ztišme se nyní v pokoře před Bohem a vyznejme Mu svoji chabou víru…,
doznejme své jednotlivé hříchy…., nezatajujme svou neposlušnost Hospodinu a Jeho Slovu, ani své sobectví a pýchu, ani svou lhostejnost vůči potřebným zde a ve světě… V hlubokém soustředěni vyslovujme nahlas slova Vyznání vin, jenž slýcháme při Svaté Večeři Páně:
Bože, náš nebeský Otče, ve světle tvé lásky a tvého milosrdenství vidíme,
že jsme jen ubozí hříšníci. Vyznáváme, že nedokážeme milovat ani Tebe
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, ani našeho bližního nedovedeme milovat tak, jako milujeme sami sebe.
Je-li toto i vaše vyznání, povězte to nahlas před Bohem i před svými blízkými: Vyznáváme. […]
Bože, vidíme také, že sami si pomoci nedokážeme. Naše víra, naděje
i láska stále znovu uvadají, a sami je obnovit a posílit nedovedeme. Odvažujeme se však přijít k tobě, milosrdnému Otci a prosit o slitování.
Je-li to i vaše prosba, volejte: Pane, smiluj se nad námi. […]
Když tě, Pane, prosíme o odpuštění a o znovuobnovení vztahu s Tebou,
chceme také sami konkrétně a osobně odpustit a žít v otevřenosti
s druhými. Vyznejme to slovem: Odpouštíme. […]
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi a daruj nám
svůj pokoj. Amen.
Na znamení pokoje a na potvrzení smíření, prosím, podejte si vzájemně ruce
s pozdravem pokoje. A směle přijměte slovo milosti a potěšení:
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od
tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin,
tvůj slitovník. (Iz 54,10)

