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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne v úterý 9. dubna od 9.00 
hod. v klimentském sboru. Pod 
vedením Tomáše Trusiny budeme 
společně pracovat s velikonočními 
biblickými texty. Historik Peter 
Moreé promluví na téma „ČCE 
a Židé v protektorátu“ o vztahu 
českobratrských evangelíků k ži-
dům za první republiky a v době 
nastupujícího antisemitismu.  

Ze sborů a seniorátu 

* Sbor u Klimenta zve na postní 

koncert „Lekce kajícnosti“ ve 

středu 10. dubna od 18.00 hod. Na 
programu jsou Biblické sonáty od 
Kuhnaua, dále skladby Kerlla a Fre-
scobaldiho. Účinkují:  Eva Bublová 
(varhany, cembalo) a Jan Mikušek 
(mluvené slovo, zpěv). 

* Kladenský sbor (gen. Klapálka 
1394/37) zve na setkání „Metal 

v kostele?“ Farář Filip Boháč před-

vede, že i obyčejná kostelní píseň 
může znít úplně jinak. V neděli 
28. dubna: bohoslužby od 9.00 hod., 
beseda s ukázkami metalového 
zpracování písní od 10.15 hod. 

* Rekreace seniorů v Chotěboři se 

uskuteční v termínu 15. - 23. června 
s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ 
Přihlášky a další informace si lze 
vyžádat u faráře M. Strádala (603 
485 601, jaromir.stradal@atlas.cz). 

Z ekumény 

* Ekologická sekce křesťanské 
akademie srdečně zve na 
bohoslužbu ke Dni Země, která 

proběhne v úterý 30. dubna od 

19.00 hod. v Kostele Nejsvětějšího 
Salvátora. Kázat bude farářka 
husitské církve Martina Kopecká, 
vystoupí pěvecký sbor. 

Mládež 

* Společné dny mládeže Praž-

ského a Chrudimského seniorátu 
s tématem „Odpovědnost za stvo-
ření“ budou od 12. do 14. dubna 
v Čáslavi. 

* Podrobnější informace o akcích 

mládeže najdete na stránkách:  
http://prazska-mladez.evangnet.cz/ 
a na Facebookové stránce „Pražská 
evangelická mládež“. 

Biblická úvaha 

Velikonoční zázrak 

Mojžíš řekl lidu: „Pamatujte na 

tento den, kdy jste vyšli z Egypta, 

z domu otroctví. Hospodin vás 

odtud vyvedl pevnou rukou. Proto 

se nesmí jíst nic kvašeného...  

V onen den svému synovi oznámíš: 

»To je pro to, co mi prokázal 

Hospodin, když jsem vycházel 

z Egypta«.“  (Exodus 13,3.8)  

    

   Na počátku příběhu Božího lidu 

Izraele bylo vysvobození z egypt-

ského otroctví. Zotročených He-

brejů se v boji proti nejmocněj-

šímu politickému i náboženskému 

hráči té doby zastal jejich tajemný 

nezobrazitelný Bůh Hospodin. Fa-

raón byl v konfrontaci s jeho mocí 

přinucen kapitulovat. Hebrejové 

vyrážejí na cestu za novou, 

svobodnou budoucností. 

   Tento div je mezi Izraelci 

pravidelně připomínán: Hospodi-

nův příklon k našim předkům nebyl 

jen chvilkovým rozmarem. Šlo 

o klíčový zázrak na mnohem delší 

společné cestě. Každý rok o se-

derové večeři se tak příběh Exodu 

přehrává vždy znovu. Byli jsme to 

my sami, za které se Bůh zasadil! 

   Na počátku příběhu novozákonní 

církve stojí Ježíšovo vítězství nad 

temnými silami hříchu, smrti a ďá-

bla. Vůbec v celém příběhu Ježíše 

z Nazareta se podle křesťanů nebe-

sa rozhodujícím způsobem dotkla 

země. Kdo až dodnes uvěří tomu 

šokujícímu vyprávění a na Ježíše 

(a jeho Hospodina) všechno vsadí, 

nad tím ztrácí vina, pomíjivost i zlo 

svou dosavadní rozhodující moc. 

Takový Ježíšův svěřenec může – 

společně s dalšími – svobodně vy-

razit na cestu k naplnění životního 

poslání, a ještě navíc na konci 

očekávat otevřenou bránu Božího 

království.  

   Tento div je v církvi pravidelně 

připomínán, např. při přijímání 

večeře Páně: „Toto je mé tělo, které 

se za vás vydává... Tento kalich je 

nová smlouva zpečetěná mou krví, 

která se za vás prolévá.“ (L 22)    

Každý týden či měsíc (a rok, 

o Velikonocích) se tak příběh jeru-

zalémského ježíšovského exodu 

přehrává vždy znovu.  Byli jsme to 

my sami, za které se Bůh zasadil! 

      Obětí, kterou dokonal 

      tam na oltáři kříže, 

      Kněz pravý Bohu nazpět dal, 

      co držel světa kníže. 

      Radujme se, veselme se, 

      chválu vzdávejme! 

Roman Mazur 
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