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„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ /Jan 3,16/

Může někdo zvítězit nad zlobou tohoto světa tak, že ji obejme? Lze porazit smrt tím, že ji z lásky k 
druhým dobrovolně přijmeme?
S každou zprávou, vypovídající o křiváctví, násilí a teroru v našem světě, cítím a prožívám, jak to 
nedovedu, jak bych sám raději sáhl po klacku a vyprášil všem těm darebákům kalhoty.
Jak absurdně a paradoxně zní, že někdo porazí síly zla tím, že se jimi nechá přibít na kříž… . 
Král, který umývá svým poddaným nohy a stává se jejich služebníkem, Pilátovi říká: 

„Mé království není z tohoto světa“. 

Nebeské zdroje umožňující vládu lidskosti, nejsou součástí struktur tohoto světa. Nedají se zavést  
jako zákony lidské; nedají ohýbat a překrucovat ani mocnými tohoto světa; nedají se vynutit mocí 
ani násilím. Nebeské zdroje - skryté a současně v působení Ježíše Krista zjevné -  nabízí 
nepředstavitelně víc. A to „víc“ se nepodařilo přečíst v setkání s Ježíšem ani vládcům tohoto věku. 
Však také, kdyby je bývali byli poznali, nebyli by Pána slávy ukřižovali (abychom jejich zhoubnou 
ničivost, vyzdviženou  na kříži a čitelnou na těle Kristově,  sami v sobě neodhalili /1K 2,8/); ale 
nepoznali. A tak se stalo, že je král lidskosti epochálně převezl – když třetího dne,  jejich trumfové 
eso  v podobě popravy, přebil. 
V s t a l   z   m r t v ý c h.
Neumlčeli ho. Naopak. Mnohým už došlo a stále dochází, že láska je silnější, než smrt. 

Milí bratři, milé sestry,

jeden z našich nejsilnějších instinktů, je strach o život. Ne o život jako vztah k Bohu a bližnímu, ale 
o holý život. A všimněme si, že pud sebezáchovy je inspirací mnoha hříchů našeho sobectví, 
násilnosti a  pýchy.  Právě tím vším si nás ve skutečnosti smrt zajišťuje a opřádá. Tím sahá daleko 
před své místo na konci našeho života, ochromuje nás, předznamenává naše chování a pustoší naše 
vztahy k člověku i Bohu. Zmrtvýchvstalý Ježíš odhaluje, že tato podstatná moc smrti, na nás nečíhá 
kdesi na konci života. Stín, který na nás smrt z našeho záhrobí takto vrhá, je jen obludnou 
zvětšeninou původního stínu, padajícího na náš konec naopak z našeho života. Teprve to, co během 
svého života ze života děláme, činí ze smrti obludnou moc.  Mechanismem strachu a hříchu dodnes 
ohrožuje nejen jednotlivce, ale celá společenství a národy.  Ježíš Kristus tuto moc, tento bludný 
kruh strachu a hříchu v odcizenosti lidem i Bohu, prolomil. Vyvedl na světlo život a nepomíjející 
život. 

„Kdo by ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, ten ji zachová“, říká.   

Uvěřit v Ježíše Krista, znamená prožít změnu přirozeného života jen pro sebe, v život pro druhé. 
Víra je ten pohyb od uzavřenosti v sobě, k otevřenosti vůči jiným. Bez ochoty k odpuštění a bez 
spolehnutí se na svrchovanost Boží, není ten pohyb směřující k lidské vzájemnosti a zamilovanosti 
trvale možný. A právě toto zmocnění nabízí Ježíš. Nemylme se. Co ožilo s Kristem, co nezůstalo 
zasuto a zavaleno v hrobě, to navěky platí! Stejně jako tenkrát v Ježíšově zvěstování blízkosti 
kralování Boha, jde i dnes o pokání člověka; tzn. O smířené, lítostí a odpuštěním obměkčené srdce. 
O srdce obrácené od smrtelného sobectví k věčné zranitelnosti vinou a utrpením druhých, tedy k 
milosrdenství a lásce. 



Milí přátelé,
srdečně vás zveme k velikonočním bohoslužbám v Horních Dubenkách:

pátek 14. dubna  Velký pátek                                     9,00 hod   bohoslužby s večeří Páně
neděle 16. dubna  Boží hod velikonoční                      9,00 hod   bohoslužby s večeří Páně

Za staršovstvo sboru, s přáním Božího pokoje a dobra

V Horních Dubenkách 24. března 2017                                             Hynek Tkadleček, kazatel
                                                                                                            Pavel Šimek, kurátor

Vedle pravidelných nedělních bohoslužebných shromáždění a setkání v týdnu připravujeme v 
prvním pololetí:

pátek 31. března Nocování na faře
sobota 13. května Férová snídaně
neděle 14. května Sborový den
sobota 27. května Den rodiny (ve spolupráci s Bratrem Kálefem, z.s.)
pátek  9. června Noc kostelů

podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na sborovém webu. Tam také najdete zprávu o
činnosti sboru schválenou výročním sborovým shromážděním.

V uplynulém roce zemřeli a nás tak k našemu Pánu a Stvořiteli předešli: 
br. Milan Kořínek a s. Jarmila Volavková 

Děkujeme za vaše saláry a účelové finanční dary! Řád hospodaření naší církve doporučuje výši 
saláru ve výši 5% z celkových ročních čistých příjmů. Z vašich příspěvků je financován chod sboru 
(připomínáme opětovné navýšení odvodu do Personálního fondu (100 tis.), zvýšené náklady 
spojené se zimním otopem kostela a s vytápěním sborové místnosti v rámci setkávání dětí v týdnu a
chystanou opravu varhan). Platit je možné v hotovosti po bohoslužbách sestře pokladní Hertě 
Chadimové,  nebo přímo na účet v ročních, čtvrtletních, či měsíčních splátkách. Pro účely odečtu 
daru z daní vystavujeme potvrzení o přijetí daru.

Prosíme, vytrvale pamatujte ve svých přímluvách na sborovou práci.

                                                                                                                          Staršovstvo sboru
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