
Domácí pobožnost 4. 4. 2021 Velikonoční neděle

Ex 14-15

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, 
tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
(Ž 118)

Modlitba: Náš Pane, jen tvá milost v nás může probudit víru. A tak tě prosíme, dej nám srdce 
vnímavé pro tvé Slovo, aby pro nás připomínka tvého vzkříšení nebyla jen prázdný rituál, ale aby se
nám stala skutečným povzbuzením pro další dny. Pane, víme že neumíme plně docenit oběť, kterou 
jsi pro nás podstoupil a nejspíš nikdy nedokážeme pochopit, jaké milosti se nám dostalo ve tvém 
zmrtvýchvstání. A tak ti vzdáváme chválu a nabízíme své životy k službě na tvém díle, protože to je
jediný způsob, jak můžeme vyjádřit svou vděčnost. Prosíme, buď světlem na naší cestě, aby se nám 
z očí neztratil cíl,
který tu jako tvá církev máme – slovy i skutky zvěstovat Boží království. Pane, připomínej nám, že 
jsme spaseni – hlavně když saháme po různých životních zkratkách a způsobech, jak si přilepšit na 
úkor druhých. Dej, ať se umíme spolehnout, že kdo má tvou milost, už více nepotřebuje. Amen

1. čtení: J 20; 1-18

2. čtení: Ex 14; 8-16 + 21-30 + 15; 20-21

Sestry a bratři, co by pro vás, právě teď, byla skutečně dobrá zpráva? (chvíle ticha) Samozřejmě 

nikomu nevidím do halvy, ale i tak bych řekl, že většina myšlenek se teď nějakým způsobem stočila

k pandemii – nebo spíš k jejímu konci. Koronavirus běsní už víc než rok, bere nám naše blízké, dusí

podnikavost, kulturní život i mezilidské vztahy. Omezuje nás doslova na každém kroku. Není proto 

divu, že jsme lační po jakékoliv zprávě, která by ukazovala, že se věci hýbou správným směrem. Že

pandemii už zvoní hrana. Nebo že je nadobro pryč a nikdy se nevrátí.

Ale takové dobré zprávy já nemám. Co vám mohu nabídnout, jsou dva biblické příběhy, které jsem 

před chvílí četl. A ano – já vím, jak nepatřičně po tom úvodu působí, že vám v téhle situaci jako 

dobrou zprávu vyprávím nějaké prastaré biblické historky, které navíc všichni znají div ne 

nazpaměť. Přesto vás ale chci pozvat k tomu ,abychom se těmito dvěma příběhy teď chvíli 

zabývali. Jsem totiž přesvědčený, že ta dobrá zpráva, kterou předávají, platí dokonce i o tak divných

Velikonocích, jako jsou ty letošní.

Ty dva příběhy jsou na první pohled velmi rozdílné – jeden je velmi výpravný, takový velkolepý… 

účastní se ho celé národy a počty mrtvých i zachráněných jsou obrovské. Druhý příběh je naopak 

tak komorní, že to víc ani není možné - vše důležité se odehrálo v hrobě, takže ani nejbližší svědci 

(které bychom mimochodem spočítali na prstech jedné ruky) přesně nevěděli, co se stalo. O tom 

svědčí i to, že v Bibli nalezneme hned 4 rozdílné verze. Zachráněný je tu jeden, počet zemřelých je 

dokonce záporný.

Především jsou to ale dva příběhy o úžasné Boží záchraně. Přitom ale, ani Izraelci na břehu moře, 

ani Marie Magdalská u Ježíšova hrobu nemají do poslední chvíle nejmenší tušení, že by jejich 



příběh měl mít šťastný konec. Jsou totiž natolik pohlcení krizí, kterou prožívají, že nedokážou 

vnímat nic dalšího. To platí především o Bohu, který je přitom v obou příbězích tak blízko. V 

Exodu čteme, že „Hospodin šel před nimi ve sloupu oblakovém ve dne a ve sloupu ohnivém v 

noci“. V Novém zákoně je situace ještě více paradoxní: Magdaléna má Božího Syna přímo před 

očima. A přesto zůstává Bůh v obou příbězích až do poslední chvíle nepovšimnut. Pro samou 

paniku, žal a výčitky už pro něj nezbylo v srdcích jeho lidu místo.

Sestry a bratři, když o tom čteme takhle s odstupem, tak nám připadá neuvěřitelné, že by mohl být 

někdo tak zabedněný. Ale nemáme náhodou stejný problém? Nestala se z pandemie koronaviru 

taková skutečnost, od které odvozujeme úplně všechno? Mimo kterou jakoby ani nic nebylo? 

Plánujeme podle toho „jak situace dovolí“, konec pandemie vyhlížíme jako chvíli, kdy konečně 

zase začneme žít. Zdá se, že máme docela jasno, co je a co není v pandemii možné. A co je ten 

„skutečný život“, o který nás připravila. Připouštíme ale vůbec možnost, že ten zásadní moment 

záchrany, může být něco jiného, než dostatečná proočkovanost kvalitní vakcínou? Že důležité 

změny mohou probíhat nezávisle na tom, jak úspěšní jsme v boji proti pandemi? A že kromě vědců, 

politiků, ekonomů, novinářů, matematiků, herců a internetových Járů Cimrmanů, má co říct taky 

Bůh?

Sestry a bratři, teď bych byl velmi nerad, kdybyste mě pochopili špatně – já v žádném případě 

nepochybuji o důležitosti bezpečnostních opatření, vakcinace a zodpovědného chování. Jenom 

vidím nebezpečnou podobnost mezi starými Izraelci, přesvědčenými, že jejich údělem je zemřít v 

otroctví nebo na břehu moře, Máří Magdalenou, přesvědčenou, že někdo odnesl Ježíšovo tělo a ona 

ho teď musí najít - a námi, přesvědčenými, že naším hlavním posláním teď je porazit koronavirus. 

Možná že ano – možná, že jsme svou situaci dokázali pochopit lépe, než naši předkové ve víře. Ale 

přesto je důležité, mít volný výhled dál – nenechat si ho zcela zakrýt svými představami. Ten 

výhled dál, to není jen doba po covidu, ale především náš skutečný cíl, kterým je Boží království. 

To je třeba mít stále na zřeteli.

Protože není žádným tajemstvím, že nás čekají drsné časy. Stejně jako Izraelce na poušti. Stejně 

jako první křesťany, z nichž mnozí se stali mučedníky. Mnoho lidí se propadne do chudoby, na jiné 

čeká smutný úděl vdovců, vdov a sirotků. Selhání různých státních i mezinárodních institucí 

dolehnou především na ty nejslabší. Až opadne počáteční nadšení, bude těžké ubránit se skepsi a 

nostalgickým vzpomínkám na staré dobré časy, kdy byl svět ještě v pořádku. Ale z žádné krize 

nevede cesta zpět – leda přes mrtvoly. Je třeba hledat kudy dál. A na nás bude, zvolit cestu, která 

vede vstříc Božímu Království. Nebude to žádná procházka – protože tahle cesta vede právě přes ty 

chudé; přes ty, komu se zhroutil život; přes ty, kdo nikoho nezajímají; přes ty, kdo žízní po 

spravedlnosti… Vydat se na tuhle cestu – na to nikdy není moc brzo. Není potřeba ji plánovat, podle

toho, jak se situace vyvine. Ale taky není nutné váhat před různými překážkami, když se před námi 

objeví – jestli na to máme, nebo ne… Protože pro tuhle pouť nám vzkříšený Pán Ježíš Kristus, 

kterému byla svěřena veškerá moc na zemi i na nebi, dává svoje ujištění, že nás na ní bude provázet

po všechny dny našeho života. Na závěr nám všem přeju, abychom se už brzo dočkali konce 



pandemie. Abychom pak dokázali odložit křivdy, obavy a chytrácké řeči a dali průchod čisté radosti

a díkuvzdání po vzoru prorokyně Miriam a izraelských žen.  Ale hlavně nám chci popřát, abychom 

stále měli na zřeteli, co je naším skutečným cílem – a abychom na té cestě ušli společně jako sbor 

pořádný kus.

Přímluvná modlitba: Pane náš, tobě žádné naše přání nezůstane skryto a nic o co tě prosíme pro 
tebe není nemožné. Proto tě prosíme: - Za ty, kdo mají bolest, kdo ztratili někoho blízkého, za ty, 
kteří jsou těžce nemocní nebo umírají, za ty,
kdo se bojí, co přijde zítra. Buď jim na blízku, těš je a dovol jim v evangeliu slyšet slovo naděje a 
povzbuzení.
- Prosíme také za ty, kdo o tobě nechtějí slyšet. Za ty, kdo všechno poměřují penězi. Za ty, kdo si 
pro své sobectví sami neumí vzpomenout na druhé. Otevírej jejich srdce a uši, ať poznají, co má 
opravdu smysl a ať tě hledají.
- Prosíme i za tvou církev, za ty, kdo zvěstují tvé Slovo, za ty, kdo nezištně slouží druhým, za 
všechny, pro koho je církev záchranným kruhem v moři životních tragédií. Ať jsme jako jedno tělo, 
jedno společenství lásky a naděje, které slouží všem lidem.
- Prosíme za tento svět, za ty, kdo v něm mají moc, i za ty, kdo jsou mocnými utlačováni Dej ať 
Duch Svatý vane mezi lidmi a vede je k moudrosti a snášenlivému soužití. Otče náš...

Poslání: Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus 
byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i 
zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. (1 Kor 15)

Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem. Amen

Písně: 667, S 135, 346


