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Milá sborová rodino, milí přátelé, 

z mnoha stran jsme teď slýchali, jaké budou letošní Velikonoce „jiné“, a párkrát jsem 
zachytil i názor, jaký že to bude nezvyk pro věřící. Chvála Bohu, jestli jsou jiné a jestli 
je to nezvyk. Křesťanská víra se nedá žít ve stereotypech a ze zvyku. To pak nejprve 
přestává být křesťanskou a později přestane být i vírou – stává se pověrčivostí. 

Jak příležité jsou pro období, kterým procházíme, úvodní verše epištoly Jakubovy 
„Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte 

z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení 

vaší víry přináší vytrvalost.“ 

Diasporou jsme se teď na čas stali všichni, ať už to za normálních okolností máme do 
shromáždění kilometry, desítky kilometrů, nebo pár kroků. A tato změna s sebou celkem 
přirozeně přináší změny našich hodnotových žebříčků, nové výzvy, učení se novým 
věcem a (přesně ve shodě se slovy apoštola Jakuba) nejrůznější zkoušky, ba i pokušení. 
Když shrnu několik příkladů na jednu hromadu: Učíme se šít roušky a podomácku 
míchat dezinfekci. Ruce si myjeme důkladněji než kdy dříve. Když se na ulici zdravíme 
se svými známými, předchází tomu doposud nevídaná, ale rozhodně sympatická „oční 
konverzace“. Vzděláváme se prostřednictvím videokonferencí a e-mailů. S větším či 
menším překvapením příležitostně zjišťujeme, že stav, kdy je rodina dlouhodobě 
pohromadě, automaticky nevyvolává ponorkovou nemoc, i když světští psychologové 
nezřídka tvrdí opak. Se zvýšenou pozorností sledujeme počínání v moci postavených. 
Postupně objevujeme, že nám někteří lidé začínají chybět a že některým zase chybíme 
my. Občas se přistihneme, jak původně zamýšlenou relaxaci a odpočinek transformujeme 
v bezúčelné zabíjení času. Někdy se modlíme, ať už je to divné bezčasí za námi. A také 
otevíráme Bibli a tak dlouho v ní hledáme nepoznané, až poznáme nehledané. 

Nejposledněji jmenovaná věc se mi přihodila v předvečer Velkého pátku. Už během 
týdne jsem nabyl přesvědčení, že bych měl o Velikonoční neděli v našem distančním 
sborovém obecenství přispět do programu aspoň kratičkým zamyšlením. Ve středu se 
z přesvědčení stalo odhodlání – napsal jsem první dvě věty. A na Zelený čtvrtek začalo 
předsevzetí brát zasvé. A byl večer (náhodná podobnost s 1. kapitolou knihy Genesis) 
a já se začal smiřovat s tím, že žádný příspěvek nestvořím. V počítači jsem si otevřel 
Bibli ve snaze najít vhodný výchozí text, nejlépe evangelijní. Nic platno.  

A najednou – nikoli na obrazovce, ale v mysli jako by se mi rozsvítila dvojice slov: 
víra a zkoušky. A potom: „…nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení 

vás…“ (1. list Petrův 4, 12). A ještě dál: …za největší radost mějte, bratří, když na vás 

přicházejí zkoušky… (Jakub 1, 2). Jak jsem se potom z Jakubova listu dostal do epištoly 
Židům, už přesně nevím. Ale jedno je jisté. Poznal jsem, že toto je cíleně nehledaná, 
a přesto v pravý čas nalezená dobrá zpráva, o kterou stojí za to se podělit. Velikonoční 
zvěst zasazená do širších souvislostí, naše zkoušky nevyjímaje. Tak se do ní začtěme. 



Židům 2: 6 
Písmo na jednom místě

(a)
 prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ, 

co je lidský tvor, že tě zajímá? 
7 
O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi 

korunoval jej, 
8 
k jeho nohám jsi složil vše.“ Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo 

nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. 
9 
Vidíme 

ale Ježíše – který se stal o málo nižším než andělé – jak je nyní pro utrpení smrti 

korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. 
10 

Ten, pro 

něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak 

považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. 
11 

Ten, který 

posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí 

nazývat je svými sourozenci, 
12 

když říká
(b)

: „Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, 

uprostřed shromáždění tě budu velebit.“ 
13 

Jinde
(c)

 říká: „Já na něj budu spoléhat,“ 

a pokračuje
(d)

: „Hle, já a děti, které mi dal Bůh.“ 
14 

A protože děti jsou si příbuzné tělem 

a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc 

smrti (to jest ďábla), 
15 

a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. 
16 

Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. 
17 

Proto se musel ve všem 

připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným 

veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. 
18 

Protože sám trpěl ve svých 

zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. 

Židům 4: 14 
Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až 

do nebe – držme se pevně svého vyznání. 
15 

Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit 

s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak 

zůstal bez hříchu. 
16 

Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli 

milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. 

Trůn milosti, to je místo, kde se prolíná zahrada Getsemane, golgotský kříž, prázdný 
hrob i místo mezi Olivetskou horou a Betanií, odkud byl Pán Ježíš před zraky učedníků 
vzat do nebe. Cestovat na ta místa fyzicky nemusíme, ono to teď nějaký čas ani nepůjde. 
Ale smíme tam přistoupit vírou, ano, pouhou smělou a prostou vírou, a opravdu blízce 
se setkat (někdo znovu, někdo poprvé) se vzkříšeným a oslaveným Kristem. 

Amen. 

 

                                                 
(a) Žalm 8 
(b) Žalm 22 
(c) 2. Samuelova 22. kapitola 
(d) Izaiáš 8. kapitola 


