
3. 5. 2020
4. neděle velikonoční (Jubilate)
Biblické čtení: List Jakubův 5; 7-9

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu 
země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. 8I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť 
příchod Páně je blízko.

_______________________________________________________________________________

„Příchod Páně je blízko“ napsal Jakub svým souvěrcům téměř před dvěma tisíci let. Zařadil se tak po bok 
apoštola Pavla, Petra a dalších, kdo očekávali, že druhý Kristův příchod na konci tohoto věku je záležitostí 
dohledné budoucnosti. Nám při čtení jejich dopisů náleží nepříjemný úkol, otevřeně přiznat, že tito bibličtí 
svědkové žili nadějí, která se nenaplnila. Můžeme se samozřejmě po vzoru různých fundamentalistů schovat za 
krkolomné výmluvy, že to nejspíš mysleli jinak, nebo že soudný den už nastal, jenom jinak, než jsme si ho 
představovali – církevní tradice vyplodila takových výkladů desítky. Při svědomitém čtení tohoto a podobných 
oddílů je ale nade vší pochybnost, že to, v co doufali první křesťané, zkrátka nenastalo.

V Bibli jsme si zvykli hledat pravdivé Boží Slovo, proto může být těžké přijmout, že se autoři novozákonních 
spisů také někdy mýlili. Na druhou stranu – kde jinde než v Bibli by mělo být zachyceno svědectví o lidské 
omylnosti a nedokonalosti. Nebylo by pro církev mnohem větším nebezpečím, kdyby trvala na tom, že lidé 
jako apoštol Pavel nebo Jakub, se nikdy nemýlili?

Přesto i na dnešního čtenáře zapůsobí ta jistota, se kterou první křesťané očekávali zásadní dějinný zlom. Jaká 
to musela být doba, že byli o brzkém příchodu Páně tak pevně přesvědčeni! Především to byla doba velice 
drsná - asi jen v nejhorších totalitách zažívají dnes Křesťané takový útlak, jakému tehdy museli čelit. Proto bylo
pro Jakuba tak zásadní, aby svým bratrům a sestrám dodal odvahu. Z celé křesťanské komunity dýchalo 
přesvědčení, že se něco musí změnit, že utrpení musí někdy skončit. A hle – změnilo se toho hodně: křesťanství
se postupně stalo nejprve dovoleným a posléze i podporovaným vyznáním, nakonec pak nejrozšířenějším 
náboženstvím na světě! Dávno poté, co římské císaře a jejich bohy odvál čas, víru v Krista vyznávají miliony 
lidí ze všech národů. Něco takového by si Jakub a jeho současníci nejspíš ani neuměli představit. Ale tato 
proměna se udála jen díky tomu, že se první křesťané obrnili trpělivostí, že dokázali táhnout za jeden provaz, i 
když mezi nimi panovaly spory, že neztráceli naději, když vytoužený příchod Páně nenastával. 

Samozřejmě – to, že se z církve stala silná instituce, přineslo i mnoho nových problémů. Celá řada kritiků v 
čele s Petrem Chelčickým dokonce považuje zestátnění církve za okamžik, kdy se dostala na scestí. Bohužel – 
každé lidské dílo je vzápětí poznamenáno hříchem, dílo na vinici Páně nevyjímaje. Církev tak mnohokrát 
zaujala roli pronásledovatele a místo evangelia šířila po světě zkázu.

A přece – i v dobách nejhoršího rozkladu dokázala církev uchovat svědectví Písma pro další generace. Díky 
tomu se vždy našel někdo, kdo podstoupil zápas, aby odstranil překážky bránící svobodnému zvěstování 
evangelia. Také tito hrdinové se museli obrnit trpělivostí a neustále posilovat svá srdce nadějí, že se Boží vůle 
prosadí. Přesto - oni sami se třeba naplnění svých očekávání nedožili. Ale jen díky jejich úsilí doputovala slova 
evangelia až k nám, takže jsme je mohli přijmout a uvěřit, že Kristus je taky náš Spasitel. A taky dnes žije 
církev v podmínkách, o jakých se Janu Husovi a Komenskému nejspíš ani nesnilo.

Jakubova výzva k trpělivosti je tak stále tou nejlepší radou i pro dnešní církev. Ani my se dost možná 
nedočkáme doby, kdy utichnou války a přestane hlad. Kdy bude v našich krajích Boží Slovo u lidí ve vážnosti a
oni budou přicházet ze všech stran, aby ho slyšeli. Kdy budou vládci a mocní žít v bázni před Bohem. Když 
budeme k sobě upřímní, tak nejspíš doopravdy nečekáme, že bychom se dožili toho, až Boží království přijde v 
moci a slávě na konci věků. Ale možná že právě díky naší vytrvalosti ve zvěstování a službě bližním budou 
moct další generace věřících i nevěřících žít v podmínkách, o jakých by nás ani nenapadlo přemýšlet. A tak 
buďme trpěliví, sestry a bratři – vytrvale zasévejme setbu pokoje v důvěře, že Bůh dá zemi vláhu.

http://biblenet.cz/b/Jas/5#v8


Modlitba: Bože, náš laskavý Otče, ty jsi nás povzbudil, abychom se k tobě obraceli se vším, co nám leží na 
srdci. Když se nám vede špatně, myslíme na tebe často a prosíme o pomoc. V dobrých časech lehce 
zapomínáme za všechno ti poděkovat. A občas nás naplňují pochyby, jestli nás slyšíš, jestli bereš vážně, co ti 
říkáme. Někdy se dokonce vloudí pochybnost, jestli opravdu jsi. A tak tě Bože prosíme: nezříkej se nás pro naši
slabou víru, pro naše nářky a naše malicherné spory. Ochraň nás před tím, abychom před tebou umlkli. Ty znáš 
naše myšlenky, ty víš co potřebujeme. Slituj se nad námi – navštiv nás Pane i dnes.

A tak v obnovené důvěře, že nás slyšíš k tobě voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť 
nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá): EZ 489 Tvé požehnání, dobrý Otče, D 623 
Důvěřuj se v Pána, S 161 Kéž bychom to uměli

Sborová oznámení: V neděli 10. 5. budeme ještě doma, do kostela poprvé půjdeme 17. 5. a to jak v Klášteře 
od 9:00 tak v Opočně od 10:30.

Byl zřízen sborový účet na službě zoom, která umožňuje video konference. Tento týden se takto na dálku 
uskuteční tato sborová setkání:

v pondělí 4. 5. od 18:00 staršovstvo

v úterý 5. 5. od 18:00 náboženství pro děti

ve středu 6. 5. od 18:00 biblická hodina pro dospělé

v neděli 10. 5. od 10:15 „setkání u kávy a čaje“

K těmto setkáním je možné se připojit přes odkaz na sborových stránkách klaster.evangnet.cz  Na setkání 
budete upozorněni také prostřednictvím mailu nebo sms.

Narozeniny v tomto týdnu oslaví: Miroslava Čiháková, Marie Dušková, Věra Kupková, Kamila Jakoubková, 
Jarmila Strádalová, Andrea Petrová, Blanka Jarkovská. Všem přejeme Boží požehnání do dalších let!

Sbírka je tento týden určena na běžné potřeby sboru Své dary můžete posílat na sborový  účet 
2600386516/2010  do poznámky můžete uvést jméno kvůli vystavení potvrzení o daru.

Všem dárcům velice děkujeme!

https://klaster8.wixsite.com/klaster

