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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 12. dubna od 
9:00 hod. ve Střešovicích. 
Hostem bude Daniel Raus, 
ředitel náboženského vysílání 
Českého rozhlasu, se kterým 
otevřeme dvě témata: Přebá-
sňování biblických poetických 
textů a Český mediální svět 
a náboženská tematika v něm. 

 Ze sborů a seniorátu 
* Jarní seniorátní konference 
o přechodu naší církve na 
samofinancování se uskutečnila 
za hojné účasti v pátek 18. března 
ve strašnickém sboru. Prezentace 
z ní si lze vyžádat u Matěje 
Chába (matej.chab@volny.cz).  
* Setkání kurátorů Pražského 
seniorátu se uskuteční v sobotu 
23. dubna od 9:30 hod. v Nuslích.  
* Půldenní oslavy výročí 
Jeronýma Pražského pro-
běhnou v sobotu 28. května na 
Střeleckém ostrově. Úvodní 
slavnostní bohoslužby se od 
14:00 hod. uskuteční v režii 
přípravné skupiny Pražského 
seniorátu, kázat na nich bude 
farářka Lenka Ridzoňová. 

Mládež 
* Od 13. do 15. května se 
uskuteční jarní seniorátní dny 
mládeže v Rokycanech. Tento-
kráte se spojíme se západo-
českým seniorátem a budeme si 
povídat o identitě ČCE a o tom, 

co to znamená být evangelíkem. 
Přihlašujte se na:  prihla-
sky.psom@gmail.com. 

Biblické zamyšlení                      
O spravedlnosti 
Apoštol Pavel vidí náš lidský 
svět skepticky: „Nikdo není 
spravedlivý, není ani jeden“ 
(Ř 3,10). V evangeliích čteme: 
„Nikdo není dobrý, jedině Bůh“ 
(Mk 10,18 a L 18,19). Jako kdyby 
všichni lidé patřili do stejného 
pytle.  Pohled na svět, který lze 
shrnout do rčení „jeden za 
osmnáct, druhý bez dvou za 
dvacet“, podporuje i dnešní 
společenská mentalita. Je nako-
nec všechno jedno? Je to „prašť 
jako uhoď“?  
   V Bibli se však dočteme 
i leccos jiného. Již v první knize 
Bible čteme: „Noe byl muž 
spravedlivý, bezúhonný ve svém 
pokolení“ (Gn 6,9), žalmisté 
volají: „Lepší je to málo, co má 
spravedlivý, než bohatství 
mnoha svévolníků“ (Ž 37,16), 
„Spravedlivý roste jako palma, 
rozrůstá se jako libanónský cedr“ 
(Ž 92,13), Šalamoun píše v knize 
Přísloví: „Hle, spravedlivý 
dochází na zemi odplaty“ (Př 11, 
31), „Spravedlivý žije bezúhonně“ 
(Př 20,7), „Spravedlivý plesá 
a raduje se“ (Př 29,6).  
    Prorok Ezechiel ovšem 
spravedlivé opakovaně varuje: 
„Když se odvrátí spravedlivý od 
své   spravedlnosti  a  bude  se 

dopouštět bezpráví, položím mu 
do cesty nástrahu a zemře“ (Ez 
8,20), „Když se spravedlivý 
odvrátí od své spravedlnosti 
a dopouští se bezpráví, umře za 
to“ (18,26). I další proroci píší 
o spravedlivých: „Spravedlivý bu-
de žít pro svou věrnost“ (Ab 2,4).  
   Ale i v Novém zákoně se píše 
o spravedlivých: „Její muž Josef 
byl spravedlivý“ (Mt 1,19), 
„Herodes se totiž Jana bál, neboť 
věděl, že je to muž spravedlivý 
a svatý“ (Mk 6,20), „V Jeruzalémě 
žil muž jménem Simeon; byl to 
člověk spravedlivý a zbožný“ (L 
2,25), „Členem židovské rady byl 
muž jménem Josef, člověk dobrý 
a spravedlivý“ (L 23,50),    
   Spravedlivé najdeme i v epi-
štolách: „Spravedlivý bude živ 
z víry“ (Gal 3,11), „Ať vás nikdo 
neklame: Spravedlivý je ten, kdo 
činí spravedlnost“ (1J 3,7) 
i v poslední knize Bible: „Kdo je 
spravedlivý, ať zůstane spra-
vedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve 
svatosti“ (Zj 22,11).  
   Bible zná i spravedlivé lidi, 
kteří mají podle proroctví 
proroka Daniele zvláštní 
zaslíbení: „Ti, kteří mnohým 
dopomáhají k spravedlnosti, bu-
dou zářit jako hvězdy, navěky 
a navždy“ (Da 12,3).  
   Záleží i na nás, jak se 
rozhodneme a co uděláme. 

Daniel Heller 
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