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12 

Vy jste byli onoho času bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, a cizí od úmluv 

zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě. 
13 

Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž 

jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu. 
14 

Nebo onť jest pokoj 

náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo, 
15 

A nepřátelství, totiž 

zákon přikázaní v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém 

sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj, 
16 

A v mír uvodě oboje v jenom těle 

Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj. 
17 

A přišed, zvěstoval pokoj vám, 

dalekým i blízkým. 
18 

Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci. 

 

 

Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

s určitou lítostí v srdci i mysli se k vám chci v dnešní nedělní den obrátit se slovem 

povzbuzení a zároveň potěšení v čase, kdy jsme zůstali odloučeni od společného 

shromáždění, v čase, kdy nás obklopuje a zahlcuje spousta negativních zpráv, které 

v nás vyvolávají nejistotu a strach z budoucnosti. Je jasné, že bych vás všechny 

nejraději viděl v naší modlitebně sedět na svých místech a mluvit k vám přímo, 

osobně. Není to však možné, a proto jsem vděčný i za tuto náhradní možnost, kdy se 

mohu připojit i k ostatním bratřím ve společné službě. A tak vám chci povědět, že i přes 

to již zmíněné odloučení jsou Velikonoce něčím, co si nemůžeme nechat nikdo vzít. 

A je to pro nás teď také veliká zkouška víry. Otázkou je, jak v ní obstojíme. 

Byl to Pán Ježíš, který přinesl tu největší oběť, když položil svůj život za hříchy 

všech, a tak dokázal svou smrtí na kříži smířit lidi se svým nebeským Otcem – s Bohem 

v pravém slova smyslu – a zahladit jejich pozemské viny. Velký pátek, den smrti Pána 

Ježíše, znamenal pro věřící lid nenahraditelnou ztrátu a také strach z budoucnosti, 

v jistém ohledu podobný tomu, který teď v době koronaviru prožíváme i my. 

Tehdy dávno, před více než dvěma tisíci let, nikdo nevěděl, co se dál stane, i když 

Pán Ježíš o sobě ty věci předpověděl. Ale lidé to v plné míře nepochopili. Ani jeho 

učedníci, kteří mu byli úplně nejblíže. 

Dnes slavíme Neděli velikonoční, což je vpravdě veliký den. Veliký den v tom, že 

Pán Ježíš zlomil moc a pouta smrti; hrob, kam byl uložen, je prázdný a Ježíš je živý. 

A je zde pro každého z nás. 

Mnoho lidí bylo a ještě i dnes je vzdáleno od Pána Boha. Ale ti, co pochopili, jaký 

dobrý je Bůh, ti vědí najisto, že i když byli dříve těmi vzdálenými, že jsou si díky 

Kristově krvi blízcí. Bůh je ve své lásce tolik milosrdný a zamiloval si nás natolik, že 

spolu s Kristem obživil i nás, kteří jsme byli mrtví ve svých vinách, a spasil nás. A to 

je úžasná zpráva. 



Jistě jste si také dobře povšimli toho zvláštního pozdravu, který Pán Ježíš použil, 

když se po svém vzkříšení znovu setkal se svými učedníky. Ano, On řekl: „Pokoj 

vám.“ Pokoj, to je to, co dnešnímu světu hodně chybí. Bez Boha je však těžké vůbec 

nějaký pokoj nalézt. Také první církev s tím měla své zkušenosti. 

V epištole k Efezským ve 2. kapitole tak můžeme najít zvláštní slovo. Apoštol Pavel 

zde mluví v tom smyslu, že Pán Ježíš Kristus je náš pokoj, neboť spojil oba lidské 

tábory – židovský i pohanský – v jedno a současně zbořil hradbu, která je vzájemně 

rozdělovala. Také zde hovoří o tom, že Ježíš svým vlastním tělem zrušil ono dávné 

nepřátelství, totiž zákon, založený na přikázáních a předpisech, proto aby z těch dvou 

stvořil v sobě jednoho nového člověka. A takto a tím nám přinesl onen POKOJ. 

V jednom těle usmířil oba lidské tábory s Pánem Bohem, když křížem, který na sebe 

vzal, ukončil jejich vzájemné nepřátelství. A stojí tam v Bibli také napsáno jedno velice 

důležité sdělení, a sice že „Pán Ježíš přišel a vyhlásil ‚pokoj vám vzdáleným i blízkým‘, 

neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci“ (Efez. 2, 17–18). 

Možná, že se cítíme o těch letošních Velikonocích jaksi izolováni či osamoceni, ale ve 

skutečnosti tomu tak vůbec není. Vzpomeňte si přece na ono vzácné zaslíbení, že i tam, 

kde jsou v Jeho jménu soustředěni dva neb tři, že On je uprostřed nich. Proto i dnes 

přichází Pán do prostředka svého lidu, tedy i do našich rodin, podobně jako tomu bylo 

i za času učedníků, kde se objevil a postavil se uprostřed nich, a ne někde na okraji. 

Jeho přítomnost mezi námi je neméně důležitá, jako kdysi dávno. 

Jako chlapec jsem si kladl otázku: Proč Bůh Otec tehdy, když Ježíš visel na kříži, 

nezasáhl, aby Ho zachránil od smrti? Až později jsem pochopil, že vlastně tehdy vůbec 

nešlo o to zachránit Božího Syna, ale že šlo o mnohem víc: o záchranu a vykoupení lidí 

od hříchu. Ježíšova oběť byla nutná a ne marná, jak se někteří snaží tvrdit. On zemřel 

za hříšné lidi a svým vlastním životem zaplatil za viny druhých, aby i oni mohli žít. On 

to učinil proto, aby nás zachránil před věčným zahynutím. 

Pán Ježíš sice zemřel, ale také slavně vstal z mrtvých a v Něm je naše naděje. Takový 

pokoj, jaký dává On, nedovede nikdo jiný dát. Je to pokoj, který převyšuje každé lidské 

pomyšlení, a tak ho také přijímejte. Stojí za to ho mít. 

Pokoj Kristův ať zůstává se všemi vámi i v tento požehnaný čas. 

Amen. 

 


