Neděle Velikonoční – 12. 4. 2020
Úvod a pozdrav
Pán skutečně vstal z mrtvých. Halelujah.
Jemu buď sláva a vláda na věky!
Introit 1 Kor. 15,1-8;10a
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám
zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž
stojíte, 2 a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak
jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 3
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus
zemřel za naše hříchy podle Písem 4 a byl pohřben; byl
vzkříšen třetího dne podle Písem, 5 ukázal se Petrovi, potom
Dvanácti. 6 Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou;
většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. 7 Pak
se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. 8 Naposledy ze
všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně….
Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal,
nebyla nadarmo…
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Píseň 308, 1-5
Modlitba
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z
něho!
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Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne tvůj dům:
„Jeho milosrdenství trvá na věky.“
Hospodinova pravice mocně zasáhla,
Hospodinova pravice mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít
a vypravovat o Hospodinových činech.
Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.
Amen…
Slovo pro děti – ukázka herních plánů
První čtení Lk 24, 1-12
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s
vonnými mastmi, které připravily. 2 Nalezly však kámen od
hrobu odvalený. 3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.
4
A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v
zářícím rouchu. 5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi.
Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? 6 Není
zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v
Galileji, 7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných
lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."
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Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9 vrátily se od hrobu a
oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10
Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi
ještě jiné, které pověděly apoštolům. 11 Těm však ta slova
připadala jako blouznění a nevěřili jim. 12 Petr se rozběhl ke
hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se
v údivu nad tím, co se stalo.
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Píseň Ez 350 Přemohl Ježíš smrti no (tahle je oproti
poslednímu navíc…)
1 Kor. 15, 16-28; 42b-43
Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.
Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste
ve svých hříších, 18 a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. 19
Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší
ze všech lidí! 20 Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch,
kdo zesnuli. 21 A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i
zmrtvýchvstání: 22 jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu
všichni dojdou života. 23 Každý v daném pořadí: první vstal
Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
16
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Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a
sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25 Musí totiž kralovat,
'dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'. 26
Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, 27 vždyť 'pod
nohy jeho podřídil všecko'. Je-li řečeno, že je mu podřízeno
všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil.
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3

Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí
tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve
všem.
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…
Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43
Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v
slabosti, vstává v moci.
Kázání
Těžko se mi včera hledala slova.
Četl jsem si pořád dokola ten Lukášův zápis o nenalezení
mrtvého Ježíše. Četl jsem si i to co předcházelo, jak jeden
vážený pán Josef z Arimatie na vlastní náklady pohřbil Ježíše.
Jak s ním pohřbil všechno, čemu věřil a v co věřili všichni ti,
kteří do Ježíše vložili všechnu naději.
Co to je, chce se mi křičet. Co to jen bylo, že se to dalo do
pohybu. Že prostě ty ženský uvěřily, že hrob je skutečně
prázdný, že ti dva co tam u toho hrobu byli, Ježíše
neukradli…
Že ta prázdnota není prázdnota, ale plnost Boží lásky
k člověku!
Na druhou stranu… stejné „Co to jen bylo…“, zavdalo také
příčinu, aby se ve jménu tohoto divu zabíjelo a plundrovalo,
že si každá doba Ježíšovo vítězství vykrádala podle potřeby,
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podle svých představ, svých ambicí. I my musíme velmi
pečlivě zvažovat, zda z prázdného hrobu čerpáme svobodu a
lásku Boží, nebo temnotu a strach…
Každou neděli jsme postaveni před otázku: Co to jen bylo, co
vidíš v tom hrobě, ty!? Nástroj, kterým chceš ostatní bít po
hlavě? Ukazovat, v jak mocného Pána jsi uvěřil? Anebo
zvláštní plátno, které je ti dáno jako ochrana před smrtí? Je
to pohled do nicoty, nebo do bytí? Je to přijetí, nebo
odmítání? Zve tě to do služby evangelia? Nebo do
triumfalistického pochodu světem?
Ti dva kluci u hrobu říkají ženám, živého mezi mrtvými
nehledejte! Byl vzkříšen, šupajděte si to Galileje, kde vás učil.
Jen si vzpomeňte, na všechno co jste se naučili…
A ty ženy si vzpomněly. Dobře si vzpomněly na všechny ty
cesty s ním, na to co říkal a dělal. Kolika lidem pomohl, a jak
si nenechával nic pro sebe. Ale co o Bohu věděl, to pověděl.
A tak v tom hrobě vlastně nic zajímavého není. To je jinde.
Není to ani v minulosti. Je to jinak. To za jímavé je, co se ze
zprávy o vzkříšení může stát…
Ženy to pochopily. Běžely k učedníkům. Ti jim ale nevěřili…
Kdo by věřil takové podivnosti, ale běželi …Petr tam nakoukl
a uviděl ležet plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.
Takhle zvláštně to u Lukáše s hrobem končí. Ale nekončí to
rozhodně s Ježíšem. Lukáš má příběhů se vzkříšeným dost
…Celý druhý díl nám o tom sepsal. Skutky apoštolské.
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Co to teda bylo?
Co říct dneska lidem o vzkříšení? Co znamená tahle podivně
se šířící a vlastně rychle a nakažlivě se šířící dobrá zpráva?
Nebo co aspoň říct sobě… Tváří tvář dnešku… Pavel napsal,
jestli není vzkříšení, naše víra je marná… vězíme a budeme
vězet ve svých hříších. Dál se plácat v hloupostech, které
děláme, ve lžích, našich malých či velkých ústrcích,
temnotách a strachu… Často z takových vlastních pastí už ani
není úniku. Není nic, co by nás z toho vytáhlo. Nic co by
ukázalo nový směr.
Ale to není vše. Pavel píše o mocnostech a silách, které mají
zvláštní snad až autonomní moc. Síly, které stojí proti Kristu
a jeho vzkříšení a touží po nás. Cosi co se emancipovalo a
dělá si to, co chce. Otázku, kde se vzaly ty síly, zodpovědět
neumím, ale snažím se přemýšlet, kam nás chtějí zavést…
Sledujeme-li Ježíšův příběh, zjišťujeme, že dostává-li se do
střetu se zlem, je to většinou ve formě jakýchsi pokušení.
Nejzřetelnější je to hned na začátku na poušti. Tam pokušitel
říká, ulev si Ježíši, udělej si to jednodušší, ukážu ti zkratku,
jak se stát spasitelem. Jedna rovina těchto sil je právě v těch
zjednodušujících pohledech na svět, ty je třeba vždycky
zkoumat. Podívat se, kdo nám co vlastně předkládá a proč.
Teď kolují po internetu různé interpretace, proč se dějí
katastrofy a tak dále. Chápu, že potřebujeme vysvětlení,
abychom situaci zvládli. Ale jsou to skutečná vysvětlení?
6

Nezatahujeme boha, přírodu, a já nevím co ještě do něčeho,
za co nemohou? Není víc na místě otázka, jak z toho ven, než
kdo za to může?
Druhé velké působení sil, které cítím a které tu najednou
stojí proti vzkříšení a Kristovu kralování je chuť rozvracet.
Působit na lidi tak, že se právě nechtějí ptát, jak z toho ven,
co můžu udělat, ale naopak říkají „zabetonuj se doma“…
Takové síly říkají, může ti být úplně jedno, co se děje venku,
hlavně že ty jsi v bezpečí. Přijde mi, že tohle lákavé pokušení,
které se tak snadno lepí na dobré heslo „zůstaň doma“ může
nabýt velké síly.
A do třetice mě napadá. Touha ovládat. Ta lákavost
vynucovat řád příkazy. Ve jménu dobra a ochrany zdraví
práskat, mlátit a buzerovat, posmívat se a vylučovat. Dívat se
na nemocné jako na ne-lidi. Toxický odpad. Nechat se
zaslepit touhou po vlastním zdraví.
Je mnoho nových pokušení a zkoušek, které se budou v tom
nastávajícím velikonočním období ukazovat. A tak poslyšte:
Apoštol Pavel píše: „Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se
zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.“
Pamatujme: Prvním východiskem je Ježíšovo vzkříšení. Stav impulz, který přichází ne po smrti, ale už teď. V těch všech
našich situacích, kdy se o nás pokoušejí nejrůznější síly.
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Každý z nás je náchylný k něčemu jinému. Každý z nás je
jinak poplašný a jinak poplatný době, ve které žije. Kristus
vzkříšením nabízí nadhled v každé situaci. Vzkříšení nabízí
naději, že Kristus už teď ruší vládu všech mocností a sil a
jednou odevzdá království Bohu a Otci. Víra ve vzkříšení, je
víra, že Kristus kraluje, a nikdo jiný. Nikdo jiný nemá nade
mnou finální moc. Já mu patřím a ten je věrný, ten nezradí.
Ten nejenže nezradí, ale když já upadnu, on mě znovu
zvedne… Kristova vláda, je vláda, která obstojí, která se
prolomí a podmaní ty síly, které nás chtějí ovládnout,
rozdělit, učinit nás lhostejnými, rozdělujícími, učinit nás
slouhy cizí moci. 26 Jako poslední nepřítel bude přemožena
smrt, 27 vždyť 'pod Kristovy nohy Bůh podřídil všecko'.
Na závěr: Apendix, co není slepý…
Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43
Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v
slabosti, vstává v moci.
Vzkříšení se událo někde bokem, ve vykopané díře nějaké
skály. Působilo to celé jaksi slabě, pomíjitelně, bláznivě a
bláhově, ale nakonec to změnilo svět (věřím, že přes všechny
zločiny lidí, co si říkali křesťané, nakonec tím dobrým
směrem). Vzkříšení dalo totiž světu poznat východisko
z každé šlamastiky, kudy ono východisko jde dnes, na to si
každý z nás musí přijít sám. Víra ve vzkříšení nemá manuál
ani servisní knížku. Aspekty tohoto zvláštního východiska,
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musíme každý z nás zkoumat a cestu objevovat. Máme ale
koho následovat. V jakém jménu jít a na konci není smrt, ale
Boží náruč. Amen
Píseň 667 Vítězi k poctě zpívejme
Připomenutí VP
Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi
Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?
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Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť
všichni máme podíl na jednom chlebu.
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…
'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko prospívá. 'Všecko
je dovoleno' - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému
růstu. 24 Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na
druhého! 25 Jezte všechno, co se prodává v masných
krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. 26
'Hospodinova je země i její plnost.'
23

Dne bychom slavili
Přímluvné modlitby…
Píseň 648 – Kristus je má síla i spasení
Ohlášky
Poděkování: Ondřeji Radovi za první čtení a přímluvné
modlitby, Tomovi Hejdovi za doprovod, za technickou
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podporu celému týmu. Za nedělku Josefovi Šlerkovi, Táně
Šlerkové a Michaele Otterové. A ještě jedno poděkování.
V úterý jsme připravili chleby pro lidi bez domova. Podílelo
se nás na tom dost a celá akce tak byla příjemná rychlá a
hlavně účinná. Nejspíše se tato akce bude opakovat. Děkuji i
těm, kteří se nabídli, ale již vše úkoly byly rozebrány.
Sborový život je v útlumu ale neustal. Oslavili jsme
velikonoční svátky zvláštně, ale snad právě ta netradičnost
vrhla i nové světlo na obsah těchto svátků. I přes to, že jsme
nestihli na Zelený čtvrtek začít v 18.00 a že jsme celou
připravenou liturgii neprovedli, jako rodinu nás to posílilo.
Věřím, že i vás. Děkuji vám za zaslané zprávy. Je to velké
povzbuzení. Také velkopáteční televizní bohoslužby pro mě
byly velmi cenné. A kdybyste chtěli, můžete se nezávisle na
dni vrátit i k pašijím, které jsme nahrály.
K programu na příští týden: Chtěl bych poprosit staršovstvo,
abychom se v úterý mimořádně sešli přes online konferenci,
ve čtvrtek se sejdou třicátníci a v pátek konfirmandi.
Městská část Praha 10 pomáhá seniorům. Prosím i nás,
abychom dle svých možností pomáhali rozšířit tuto
informaci. Plakáty je možné stáhnout na stránkách
sborového webu a pak vytisknout, nebo je vyzvednout na
radnici. Bližší informace na stránkách radnice. Také Diakonie
ČCE rozjíždí dobrovolnickou pomoc. Informace naleznete na
jsmesvami.diakonie.cz.
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Postupně aktualizujeme web a facebookové stránky. Budete
tam nacházet odkazy, materiály, duchovní náměty. Jen
prosíme o trpělivost.
Pokud byste narazili na otázky, které byste chtěli řešit s
farářem, neváhejte a ozvěte se. Jsem tu pro vás.
Upozorňujeme na stránky Církev doma, kde najdete mnoho
podnětů.
Opět bych chtěl předat pozdravy. Dostaly se ke mně
emailem, při telefonických rozhovorech či dokonce jsem se
s několika z vás viděl.
Dnes slaví narozeniny Petra Otřísalová a v týdnu Gabriel
Otřísal, Anežka Radová, Lukáš Trenda, Jiří Mach, Michal
Musil a František Dohnal. S Ondrou jsme vybrali oslavencům
tyto verše z Mt 7,7:
Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude
vám otevřeno.
Děkujeme vám za sbírky, které jsme ohlásili minulou
neděli. I na tuto neděli jsou vypsány sbírky: postní sbírka na
pomoc syrským dětem v Libanonu. Na JJ - fond na opravu
církevních památek a budov. Pokud byste chtěli, můžete
přispět také na chod tohoto sboru. Číslo účtu vidíte na
obrazovce. Přispějte dneska ale také na celocírkevní sbírku,
která nese název Hlavní dar lásky. Sbírka je tradičně
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věnována těm, sborům, které potřebují zvelebit nemovitosti
a tak podpořit život sboru.
Kávu a čaj si budete muset uvařit doma sami, ale o slova
poslání a požehnání nepřijdete.
Poslání 1. Kor 15, 51nn
Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni
budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve
polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a
my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné
obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se
naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' Zbraní
smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho
Pána Ježíše Krista!
Požehnání
A tak, moji milovaní bratří a sestry, buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše
práce není v Pánu marná.
Píseň 346 Buď tobě sláva
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