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3. neděle velikonoční (Misericordias Domini – milosrdencství Páně)
Biblické čtení: 1. List Petrův 2; 20b-25

Budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21K tomu jste přece byli povoláni;
vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22On ‚hříchu neučinil a v 
jeho ústech nebyla nalezena lest‘. 23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše 
do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům 
a byli živi spravedlnosti. 25‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší.

_______________________________________________________________________________

„K tomu jste přece byli povolání“ – abyste snášeli utrpení. Opravdu? Je tohle smysl křesťanské existence? A 
když to domyslíme trochu dále: Byl tohle smysl života Ježíše Krista? Z dnešního oddílu to tak vyplývá – jeho 
autor píše, že Kristus nám tím, jak snášel utrpení, „zanechal příklad“ (doslova šablonu, kterou je potřeba 
pečlivě obkreslit). A tohle pojetí pak nacházelo v dějinách církve úrodnou půdu – od křesťanských mučedníků 
prvních staletí až po Tovaryšstvo Ježíšovo (známé spíš jako Jezuité), se všichni shodují na tom, že snášet a 
překonávat utrpení zásadním způsobem patří ke křesťanskému životu. A tato myšlenka jistě přinesla mnohé 
dobré ovoce: vzpomeňme třeba na cestu dobrovolné chudoby Františka z Assisi, na statečného mistra Jana Husa
nebo na matku Terezu, která boji proti bídě a utrpení zasvětila celý život!

Ale toto pojetí křesťanského života naráží taky na několik problémů:Především úplně neodpovídá tomu, co o 
Ježíšovi čteme v evangeliích. Jistě – utrpení, které za nás podstoupil, je třeba si stále připomínat: Kristova smrt 
na kříži je pečeť, která stvrzuje pravdivost jeho slov a činů - celého jeho života. Ale jeho život přece nebyl 
jenom utrpení! V předchozích kapitolách čteme, že se Ježíš radoval, že chodil na hostiny (a vysloužil si za to od
svých protivníků přízvisko „milovník hodů a pitek“). Taky odpočíval a navštěvoval své přátele. Z oddílu, který 
jsme četli to ale skoro vypadá, jako by hodnotu mělo pouze Kristovo utrpení. Považuje snad autor listu to 
všechno ostatní za nepodstatné - jakoby pouze utrpení bylo jediné hodné následování?

A navíc -  co si počít, když mám v životě štěstí a utrpení nepřichází? Nedělám něco špatně? Mohu následovat 
Krista, i když jsem šťastný a daří se mi? Apoštolova slova „k tomu jste přece byli povoláni“ vyznívají, jako by 
šťastný a spokojený život byl pro Křesťany zapovězený.

Přitom to tak ale vůbec není! O co autorovi listu doopravdy šlo, snáze pochopíme, když přihlédneme k tomu, 
do jaké situace byl napsán: adresáti dopisu byli lidé, kteří teprve nedávno uvěřili v Krista a snažili se zvěst o 
něm šířit dál. Jenomže se setkávali převážně s odmítnutím, nebo i s výsměchem a napadáním, někdy dokonce 
od vlastní rodiny. Ti lidé si nezvolili utrpení jako svou cestu, prostě se náhle stalo součástí jejich života, a 
mnohé čerstvé křesťany uvrhlo do pochyb: „S něčím takovým jsme nepočítali. Tohle jsme nechtěli“ říkali si 
mnozí. Proto je apoštol chce povzbudit aby vytrvali – a připomíná jim Ježíše Krista, jehož utrpení se změnilo ve
slavné vítězství – a to přesto, že nepodnikl vůbec nic na svou obranu – dokonce ani nespílal těm, kdo ho trápili. 
„Vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě“ a spravedlivý Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Tak i vy se 
můžete na Boží spravedlnost spolehnout, píše apoštol svým bratrům a sestrám.

Autor listu ale uvádí ještě jiný způsob, jak být Kristovým následovníkem– jít v jeho šlépějích. Kristus zanechal 
zde ve světe své otisky ve svědectvích evangelistů a dalších novozákonních autorů. Pokud budeme zkoumat 
každý otisk jednotlivě, tak se toho příliš o Ježíšovi a jeho cestě nedozvíme. Ale když se budeme na ta svědectví 
dívat jako na celek, tak uvidíme, že ukazují určitý směr, kterým se můžeme vydat. Třeba naše noha nepadne 
dokonale do Ježíšových stop – třeba se v různých situacích nedokážeme zachovat přesně jako on. Ale to nevadí 
- víme, že Ježíšovy stopy vedou správným směrem a že když se jich v životě držíme, tak směřujeme k životu 
věčnému.



Ovšem, než dojdeme k cíli, tak nás dost možná následování Kristových stop skutečně přivede do utrpení. A to 
je chvíle, kdy si všímat, jak Kristus jednal, když trpěl - že „když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, 
nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.“ Důležité je, že i tohle jsou stopy, které vedou 
ven – ven z pasti, do které se člověk uvězní, když na nenávist odpovídá nenávistí, na podlost podlostí a na ránu 
ránou. Vidíme to každodenně v politice, mezi lidmi, na sociálních sítích – jakmile se lidé začnou hádat, tak 
ustane jakákoliv dobrá práce – všechna síla je promarněna snahou ospravedlnit se, očernit druhé, vyvracet 
pomluvy nebo je vytvářet...

A tak jediná cesta ven je překvapivě i dnes ta Kristova – neodplácet stejnou mincí, navzdory posměškům, 
útokům a pomluvám pokračovat v dobrém díle, nenechat se odradit zástupy trollů a haterů (pro Vás starší: 
jedná se o slangové označení pro různé chytráky nebo agresivní hlupáky, kteří umí pouze napadat ostatní, ale 
sami nikdy nepřijdou s konstruktivním řešením). Kdo zkusí touhle cestou jít, ten ale nejspíš dosyta zakusí, co to 
znamená nést svůj kříž. Mnoho lidí tak radši volí bezpečnou pozici věčně nespokojených stěžovatelů, kteří 
přesně vědí co druzí dělají špatně, ale sami se nikdy nepokusí udělat to lépe.

A právě proto nám apoštol klade na srdce, že i Kristus trpěl za nás. „Jeho rány vás uzdravily“ – to díky nim a 
díky vzkříšení věříme, že Kristova cesta vede správným směrem. Bez kříže a prázdného hrobu by to byla jen 
jedna cesta z mnoha – i když třeba zajímavá. Pro toho, kdo ale uvěřil v Kristovu smrt a vzkříšení se stává 
cestou jedinou – už nemusí hledat, kudy se v životě dát – je zachráněn.

Modlitba: Svíce nohám mým a světlo stezce mé je slovo tvé Hospodine. A tak tě prosíme – ať toto tvé Slovo 
proniká do našich srdcí a osvětluje stopy, které nám zde k následování zanechal tvůj Syn Ježíš Kristus. Prosíme 
posiluj nás na cestě za tebou, dej ať se nám tato doba polovičatých řešení nestává záminkou zlenivět v životě 
víry. Dej nám také sílu odpouštět chyby – cizí i svoje. Pastýři našich duší, prosíme ať slyšíme tvé Slovo hlavně 
když opouštíme tvou stezku. Prosíme za ty, kdo bloudí v temnotě, za ty kdo nemají v životě žádný pevný bod. 
Dej ať jim zazáří tvé světlo. Prosíme taky za ty, kdo jsou plni hořkosti a nedokážou už říct ani udělat nic 
dobrého. Dej ať se také oni setkají s tvou uzdravující láskou. Prosíme taky za náš sbor i naše sestry a bratry na 
jiných místech – dáven nám moudrost, ať dovedeme všechny tvé dary využívat k práci na tvém díle. Dej nám 
pocítit, že navzdory izolaci tvoříme jedno tělo, jehož hlavou je Kristus. Prosíme, slyš nás také, když 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 446 Moudrosti poklad z nebe, D 679 Uč
nás na cestě pravé, S 44 Prosba

Sborová oznámení: vláda začala postupně uvolňovat mimořádná opatření. Od čtvrtka 23. 4. je tak možné se 
scházet k bohoslužbám v počtu max 15 osob. Staršovstvo se nicméně rozhodlo prozatím bohoslužebná 
shromáždění nekonat a počkat, až bude možné se scházet ve větším počtu.

Byl zřízen sborový účet na službě zoom, která umožňuje video konference. Budeme s jeho pomocí pořádat 
online setkání lidí ze sboru, výuku náboženství apod. K těmto setkáním je možné se připojit přes odkaz na 
sborových stránkách klaster.evangnet.cz  na setkání budete upozorněni prostřednictvím mailu nebo sms.

Do konce května probíhá sbírka Jeronýmovy Jednoty na Hlavní dar lásky. Sbírka je určena pro sbor v Hranicích
na Moravě, který čeká nákladná rekonstrukce kostela a stavba víceúčelové přístavby. Své dary můžete posílat 
na sborový  účet 2600386516/2010  s variabilním  symbolem 12042020 a do poznámky uvést zkratku HDL a 
svoje jméno.

Mimoto můžete přispět také na běžnou nedělní sbírku na účely sboru – číslo účtu je stejné, pouze nevyplňujte 
variabilní symbol.

Všem dárcům velice děkujeme!

https://klaster8.wixsite.com/klaster

