
Domácí bohoslužby 14. 3. 2021

1. čtení: J 3; 16-21

2. čtení: Ef 5; 1-14

Modlitba: Bože, v Písmu čteme, že když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Ve tvé přítomnosti 
nalézáme světlo kdekoli – i když náš svět leží ve tmě. A tak tě prosíme – buď nám nablízku, buď nám 
světlem! Protože se na nás odevšud valí důvody ke smutku, vzteku, zklamání. Lidé propadají zoufalství a 
dělají šílené věci. Přibývá násilí a křiku, stále více lidí se propadá do chudoby. A naši představitelé 
pokořují další milníky v aroganci a neschopnosti. Bože, my nevíme kde v téhle situaci hledat naději, 
vyznáváme také, že i naše odhodlání žít podle Tvé vůle je vystaveno těžkým zkouškám. Prosíme ať už se 
z tohoto zlého snu probudíme. Pane, dávej se nám poznat – dnes i zítra, každý den… Amen

Za nějaký čas obdržel apoštol Pavel od Alexandra ještě druhý dopis:

Váženej pane apoštole,
od sepsání svýho předešlýho dopisu jsem o vás a vašich slovech často přemýšlel. Když jsem vám 
posledně vynadal do pokrytců a moralistů, pořád jsem měl takovej nepříjemnej poct, že jsem vás třeba 
pochopil špatně – že to, co píšete nakonec třeba dává smysl. Tak jsem si půjčil váš dopis (jeden starší ze 
shromáždění mě naučil číst) – a znova si to v klidu všechno pročetl.
Taky jsem se na vás trochu vyptával ostatních. A teda musím říct – pokud je polovina z toho, co říkali 
pravda, tak určitě nejste žádnej pokrytec! Slyšel jsem jakou změnou jste prošel – z nepřítele křesťanů 
nejodvážnějším svědkem Ježíše Krista! Chápu, že pokud Kristus dokázal způsobit ve vašem životě 
takovou změnu, tak nemáte úplně pochopení pro to, když mezi lidma, který taky přijali Krista, bují 
nevěra, lakota a další nešvary, o kterých jste psal posledně. Hodně se vypráví o vaší odvaze – že vás kvůli
zvěstování Krista často bili nebo i kamenovali. Z tý vaší potyčky s místníma klenotníkama se tady v 
Efezu stala hotová legenda – prý vás málem rozsápali, když jste jim svým kázáním narušil výnosnej 
byznys se soškama bohyně Artemidy. Zkrátka jste bezpochyby odvážnej člověk, co je za svoje názory 
ochotnej trpět. To pokrytci a moralisti obvykle nedokážou. Taky jsem slyšel, že jste snad teď ve vězení – 
tak to se pak nedivím, že vám hloupý řeči a sprosťárny už lezou krkem.
Pořád mi vrtalo v hlavě, proč si nepřejete, abychom ve sboru mluvit o nevěře, chamtivosti a dalších 
závažnejch problémech. Ale pak jsem si vybavil, jak to obvykle probíhá: Buď se všichni na dotyčnýho 
hříšníka sesypou a div ho samým bratrským napomínáním neuklovou. Leckdo si rád přisadí jenom proto, 
aby zaplašil špatnej pocit z vlastních přešlapů. Anebo se to rychle zvrhne ve vzájemný osočování typu 
„zrovna ty mi nemáš co vyčítat“. On totiž „každej na někoho něco ví, jen na sebe neví nic“ jak se říká. Ke
skutečnýmu řešení nebo dokonce k pokání proto obvykle nedojde. Zůstane jenom trapnej pocit a 
ukřivděný mlčení.
Takže ten vás přístup – zbytečně to nerozmazávat a všímat si víc toho, jak žiju já sám, je vlastně daleko 
lepší. Navíc jsem možná pochopil, jak jste to myslel s tím, že skutky tmy je potřeba správně pojmenovat: 
když lidi ve sboru „žijou jako děti světla“ – teda laskavě, spravedlivě a pravdivě, tak se sami stanou 
světlem – a v záři jejich života pak vynikne, jak zcestná je životní cesta založená na nevděčnosti. Na 
potřebě mít pořád víc a víc – ať už se to týká sexu, různých zážitků nebo majetku… Přitom ani není nutný
na to nijak upozorňovat – chytat se znova do pasti vzájemnýho napadání. Každej, kdo uvidí ty dva 
přístupy vedle sebe to pochopí – co je tma a co je světlo.
Teda úplně každej právě asi ne – v někom to Boží světlo naopak vyvolává agresi. Náš Pán Ježíš by o tom 
mohl vyprávět… a vy ostatně taky. Ale hádám, že to tak má bejt – že když křesťani skutečně žijou „jako 
děti světla“, tak tím právě vedou zápas proti „nadzemskejm duchům zla“ jak o tom píšete na konci svýho 
dopisu.
Nevím, jestli jste to myslel právě takhle, ale mě to dává smysl. Že křesťanskej sbor má spíš možnost 
přijmout za zdroj světla Ježíše Krista - a jeho mocí se pak sám stát světlem, než že by se člověk tím 
světlem stal automatcky tak, že se nechá pokřtít. Protože když se na tohle křesťanskej sbor vykašle, tak je 
na tom pak skutečně hůř, než jeho pohanský okolí, který tenhle zdroj světla nemá. To pak doslova 
„postaví světlo pod nádobu“ jak o tom kázal Ježíš.



Dost jsem taky přemýšlel nad tím, co jste psal o sprostejch a hloupejch řečech. Pochopil bych, že vám to 
prostě vadí – ale pořád mi unikalo, jak to souvisí s tím, jestli člověk vzdává Bohu díky nebo ne. Pak jsem 
ale pochopil, že nevěra, bezuzdnost a chamtivost jsou všechno projevy nevděčnosti za to, co od Boha 
dostáváme. A že různýma nadávkama a oplzlýma řečma ji člověk vyjadřuje taky. I když to třeba nemyslí 
vážně, tak vytváří dojem nespokojenosti s tím, co má. Proto souhlasím, že i na tom, jak spolu lidi v církvi 
mluví, by měla bejt patrná vděčnost Bohu.
Ani teď si teda nejsem na 100% jistej, že jsem vás pochopil správně – ale každopádně jsem díky vám 
přišel na několik zajímavejch postřehů o životě křesťana – a za to vám chci poděkovat. Jen byste mohl 
bejt příště trochu víc konkrétní – najít ve vašich slovech nějakej smysl, to je někdy – při vší úctě – docela 
fuška.
Na závěr bych se vám chtěl omluvit – podezíral jsem vás z planýho moralizování a pokrytectví. Myslel 
jsem si, že chcete, aby církev byla spíš svatouškovská než svatá. A neměl jsem pravdu. Na vině přitom 
byly (jako už tolikrát předtím) hlavně moje předsudky a neschopnost pozorně naslouchat. Samozřejmě – 
pořád mi není zdaleka všechno jasný. Vím, že o vašich slovech budu ještě často přemýšlet. Ale i když 
vám třeba v něčem nerozumím, tak prostě máte moji důvěru. Vlastně by mi už kvůli vám teď přišlo 
škoda, svůj podíl na Božím království jen tak zahodit. A ten váš dopis budu s radostí šířit dál. Myslím, že 
má co říct mnohem víc lidem, než kolik se nás schází tady v Efezu.
Pán vás provázej na všech cestách.
Alexandr, bratr v Kristu.

Tipy na písně: EZ 452 Za dar Slova Bože milý; D 637 Díky Bohu vzdejme; S 171 Kříž

Sborová oznámení
• Příští týden v neděli 21. 3. bude ČT 2 od 9:30 přenášet evangelické bohoslužby, které povede náš 

br. senior Tomáš Molnár. Je to příležitost společně slavit aspoň na dálku bohoslužby s bratry a 
sestrami napříč církví, proto příští týden naše online bohoslužby nebudou.

• Program v týdnu: V pondělí se setkají děti k výuce náboženství od 17h a ve čtvrtek bude od 17h 
mládež. Obě setkání proběhnou online přes platformu zoom. Odkazy jsou na stránkách sboru nebo
pod tímto videem.

• Ústředí naší církve zve na online  besedu „Role ženy v židovství, křesťanství a islámu“, která se 
uskuteční  v neděli 14. 3. od 18h podrobnosti jsou na stránkách naší církve      e-cirkev.cz

• Synodní rada poslala vzkaz lidem, pracujícím v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. 
Vyjádřila jim poděkování za jejich těžkou službu, podporu a ujištění o naší ochotě pomáhat tak, 
jak dokážeme.

•  Dnenší sbírka je určena na potřeby sboru – přispět můžete přes QR kód nebo na č.ú. 
2600386516/2010 do zprávy pro příjemce napište „sbírka bohoslužby“

• Krom toho probíhá do 28. 3. také účelová sbírka pro nemocnice. Z vybraných peněz budou 
pořízeny dárkové balíčky, obsahující ovoce, kávu, čokoládu a další prostředky k rychlému 
doplnění energie. Balíčky budou následně předány nejvíce přetíženým nemocnicím v našem okolí.
Platba je možná opět přes QR kód nebo č.ú  2600386516/2010 do zprávy pro příjemce ale napište 
„sbírka nemocnice“


