Velikonoční dopis 2021

Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ (Jan 20, 28)

Bratři a sestry, členové a přátelé evangelických sborů
v Karlových Varech a v Chodově
výše zmíněné vyznání údajně nevěřícího Tomáše nelze neobdivovat. Jako by ze srdce tohoto Kristova učedníka přímo vytrysklo!
Docela chápeme, že předtím vyjádřil svou skepsi stran zprávy
o zmrtvýchvstání. Když ale najednou sám stál před vzkříšeným
Pánem s jeho ranami na rukou a nohou, vydá ze sebe jen pár slov,
ne slov úleku či údivu, ale přímo vyznání. Co může být silnějšího
než slova „Pán můj a Bůh můj“? Jako by tím prozradil, že Krista
nosil stále ve svém srdci a že jen čekal na rozhodující podnět.
Kolik takových Tomášů chodí kolem nás, kteří víru, zdálo by se, odmítají, ale podvědomě touží po Boží lásce, po jeho oběti a objetí!
Janovo evangelium nám říká: „blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili“.
A přece je jistý druh zraku, který vidí i to, co jiným uniká. Zrak víry,
vnitřní zrak, průnik pod povrch, důvěra srdce. I v dnešní době
koronavirové, kdy se zamotaly naše představy o normálním životě,
můžeme nahlížet, že člověk i při svých obrovských výkonech má
své limity. Homo sapiens není bohem, není vládcem stvoření. Jeho
mimořádnost naopak spočívá v tom, že smí ve svobodě víry vzhlížet nad sebe, k Tomu, který nás všechny učinil a o Velikonocích
přijal za své přátele. Vždyť počátek moudrosti je bázeň před
Hospodinem.
Současné lidstvo jako by nemělo jiného nepřítele než samo sebe.
A tu se objevil titěrný vnitrobuněčný cizopasník, který naši zdánlivě
neohrozitelnou civilizaci zcela ochromil. Dnes ještě nemáme odstup
od toho, co se děje. Je však možné, že se časem ukáže, že člověk
v této fázi svého vývoje zastavit potřeboval. To ale neznamená, že
nemáme všemi prostředky, také modlitebně, život chránit! A podpírat našimi zvednutými pažemi ty, kdo jsou v boji s nepřítelem (Exodus 17, 8-16). Prosme Pána nikoli o dary, které nás nic nestojí, ale
o milost, která nás promění. Abychom rozpoznali, že Ten s ranami
na rukou i nohou je s námi, že jeho rány stále krvácejí, že On je tu
jako trpící i vzkříšený, jako Pravda pošlapaná i vítězná, a bude po
všechny dny až do skonání světa. Vzhůru srdce – máme je u Pána.

Milí karlovarští a chodovští,
brzy začne sčítání lidu, které probíhá v naší zemi jednou za 10 let.
Synodní rada nás vybízí, abychom neopomněli vyplnit kolonku vyznání se jménem naší církve, i když je nepovinné. Mohou tak učinit
nejen členové, ale i sympatizanti Českobratrské církve evangelické.
Máme před sebou jarní archovou sbírku na Jeronýmovu jednotu (JJ)
a velikonoční sbírku na Hlavní dar lásky JJ. Z ní se podporují četné
stavební opravy a projekty v rámci ČCE, velikonoční sbírka poputuje do Brna-Židenic na statické zajištění kostela. Dostaneme leták,
kde budou konkrétní čísla i fotodokumentace, co se již realizovalo,
a co se chystá. Tentokrát pořádáme tuto sbírku na dálku.
Děkujeme za Vaše příspěvky, které můžete posílat na čísla účtu
našich dvou sborů. Má to velký smysl.
Letos o Velikonocích se žel ještě nesejdeme. Dosud se musíme spokojit s nahrávkami a texty kázání a s biblickými hodinami online.
Ale snad přece v dohledné době dojde k obratu k lepšímu. Ať tak
či onak, k vyznání Tomášovu přidejme ještě vyznání Pavlovo,
abychom obojí mohli přijmout za své:
„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 8,38.39)
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