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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne netradiční formou v netra-
dičním termínu. Faráři a farářky 
jsou zváni k Hejzlarovým st. do 
Čími u slapské přehrady na 
pondělní večer 15. června, nocleh 
a úterní dopoledne a oběd 
16. června. Podrobnosti se dozví 
prostřednictvím e-mailu kolem 
10. června. 

Ze sborů a církve 

* Slavnostní zakončení tříletého 

seniorátního kurzu Základy evan-

gelické teologie s předáním osvěd-
čení jeho třiceti úspěšným absol-
ventům proběhne v neděli 7. června 
od 17:00 hod. v libeňském sboru 
(U Pošty 1098/6). 

* Výroční zasedání seniorátního 

shromáždění Jeronýmovy jednoty 

(= stavební církevní fond) se 
uskuteční v kobyliském sboru 
(U Školské zahrady 1264/1) 
ve středu 24. června od 18 hod. 

* Setkání kurátorů proběhne 

v pátek 26. června od 17:00 hod. 
v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 
15/746). 

* Aktualizované informace o pra-

vidlech církevní činnosti v době 

postupného uvolňování karan-
ténních opatření najdete na 
stránkách ústředí naší církve.  

Mládež 

* Mladí pražští evangelíci nabízejí 
nejen rodinám s dětmi a mladší 

mládeži aktivitu Cestaven. Jde 

o pěší putování po Hostivaři a po 
oboře Hvězda s úkoly a příběhem 

podle biblického příběhu Exodu. 
Navštívit místa lze kdykoliv 
v následujících 2 týdnech:  
https://hra.cirkev.live/ 

* Aktuality o činnosti pražské 

evangelické mládeže, např. 

o letním pobytu ve Volyni (16. – 22. 
srpna) můžete sledovat na jejím 
webu nebo na jejím profilu na 
Facebooku.  

K zamyšlení 

Životodárné trojiční tajemství 
 
„Proto klekám na kolena před 

Otcem, od něhož pochází každý 
nebeský i pozemský rod, a prosím, 
aby se pro bohatství Boží slávy ve 

vás jeho Duchem posílil a upevnil 

'vnitřní člověk' a aby Kristus skrze 
víru přebýval ve vašich srdcích...“ 

(Efezským 2,14-17) 
 

Křesťanská víra v trojjediného Bo-

ha je pro mnohé hádankou, 

dokonce i pro některé z nás, 
aktivních křesťanů. Přece však naše 
církev „drží“ Trojici - společně s ce-
losvětovou křesťanskou ekuménou 
– i v třetím tisíciletí až s tvrdošíjnou 
zarputilostí. Slovy jednoho moder-
ního katechismu: „Svatou Trojici 
chápeme jako jednoho Boha, jednu 
podstatu ve třech osobách. Je to 
velké Boží tajemství.“ 
 
Nejde totiž o žádnou podivnou 
starokřesťanskou teorii, dávné 
spiknutí či spekulaci, která by dnes 
už nedávala smysl. Všechna auten-
tická křesťanská zkušenost se totiž 
dříve či později vyjevila a až dodnes 
vyjevuje jako trojiční.  

Je to podobné, jako když naše děti 
zcela přirozeně a automaticky 
dýchají. Dýchají od chvíle, kdy 
přijdou na svět. Pojmenovat 
zkušenost dýchání však dokážou až 
mnohem později. 
 
Mnohem dříve, než první křesťané 
(až v průběhu staletí) zformulovali 
učení o Trojici, už pro ně Trojice 
sama byla realitou. Text z epištoly 
Efezským je jedním z mnoha 
dokladů. Pisatel se zcela spontánně 
modlí i vyjadřuje v trojičních 

souřadnicích: Božská otcovská 

a stvořitelská moc obepíná všechno 

stvoření, pozemské i nebeské, i celé 

dějiny. Boží Duch působí v našich 

nitrech i vztazích. Kristus je 

provždy platným Božím vzkazem 
a vykřičníkem uprostřed dějin, ale 
rovněž znamením obtisknutým do 
srdcí všech, kteří ho následují.  
 
Trojiční učení je tak především 
vyjádřením univerzální křesťanské 
zkušenosti, že Boží dílo nelze 
pojmout a popsat z jediného 
zorného úhlu. Intenzitu a více-
rozměrnost Božího působení na nás 
i na náš svět nedokážeme převést 
jednoduše na jednoho společného 
jmenovatele. K jeho popisu potře-
bujeme „berličku“ trojičního učení. 
 
 Tajemné spolupůsobení Otce, Syna 
a Ducha svatého je živou realitou už 
dva tisíce let. Se svými pokusy toto 
životodárné tajemství obléci do slov 
a pojmů jsme, a  vždycky zůstaneme 
kus pozadu.  

Roman Mazur 
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